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·şimali Fransada iiç gün evvel başlıyan 
büyük muharebe diin de geceye kadar 

biitiin şiddetile devam etti 
Müttefiklerın• Belçlkadakl ordularile şimali Fransadakl ordulan arasında yalmz 50 kilometre 
mesafe var, Almanlar bu gedikten zırhlı kuvvetlerle geçerek Manş kıyılanm istila ediyorlar 

Manş sahilindeki Boulogne, 
Belçikadaki Gand ve T ournai 
şehirleri Almanların eline geçti 

Almanlar Sedan'ın cenubunda da 
galnız pigade kuvvet/erile taar_ruza 
geçtilerse de mavaf fak olamadılar Beauvcaıs 

o 

d aya öre vazi ti a dınlanın sı için 
ı Kİ üç gün daha beklemek lazım geliyor 

1914 te ve 1940 da Alman taarruzu 
(19H harbine ald haritadaki oklar, hnı'b~n Jlk ayında Ahn.a.nlan~ nereye kadar ller. 

lerı lş ld ki öst&mektedir. 1940 ba.rıtasındakl oklar Jse, bugunkil harbde Alman 
l o u annı t: ti . ·· tQrm. ktedlr ) 

,!b.Otörlil IUt'alannın Uerled.ilderi istikame en ros e • 

L d 24 (H •) _ Siın~li I"rnn Vaziyette mahsus bir deği~iklik olma -
on ra ususı " ki b b · ld k" ·· fk k 

lada, Valencienn,..s - Cnmbrai - J\rraa a - mal R erabde:-~k IJIFma e ıkmultel ı . uv -
fl-ll d ,_, h d "ddetli muharebeler 6Jin vct er cenu a ı ranaız uvvel erı'• he -
~cıı n aıu an n ıı cı (Devamı 'J ncl sayfa.4.a.) 

cvam etmektedir. ~- _ .. ,.,...,. __ ,..._,._.........,.., 

s eri vaziyet 

ı·-·······································---······, 

1 ı -. 11 
j Alman tebliği 1 

Bedin 24 <A.A.) - Alman umumi kn- !li!!;eii!i!i!iiııiıi!~....,-~ ... -------------l.!:.;~~~~-----..ı.J ~ti.hının tebliği: • 
Dünkü muzafferane hücumlar netice- Dünkü vaziyeti göstcr·r kroki (Jnce .,,·izgilerle taranaıı sahı Almanların iwaLi 

61nde, düşman ordularının şimali Frnn. nltır.da bulunan yerlerdir.) 
sada ve Belçika.da kuşatılmış bulunduğu 
ara.zı şerldl her taraftan daralmaktadır. 

Flandres'lerde, Alman fırkaları, düş 
tna.nı:n Esdaut üzertndek.l mtist.34hkem 
mevzilerini delmişler ve Lys ırmnğımn 
garb sahlllne kadar ilerlemişlerdir. Tour
nal işga.ı edilmiştir. 

Maubeuge Fransız mü.stn.hkem kalesi, 
htuen tama.mile Almanların ellnde bu. 
lunmıı.ktadır. 

Artols'da Alman kıt'ala.rı, Arras'ın ş1. 
mali garblslnde Loretta tepesini işgal et
ml.şlerdlr. 

Arrruı ile deniz arasında ilerliyen AL 
man zırhlı cüzütamlıı.rı, dün Mnnştakl 
Fransız llmanlcı.rına yaklmşmı.şlnrdır. 
Düşmanın Arntens'e kn.rşı hafif bir te

! §ebbüsü pOskürtfilmilştfir. 

Cenub cephesinde, Alman havu kuv-

---·---·1~g·iii~-.. ··K~-;-ı~--··-;-;dy~d·~-.. ----
b ütün İngiliz 

milletine hitab etti 
ve 

ibarettir ,, 
vetleri, d ~amn-gerileıinl lbomi>ardı,.. Londra 2 4 - lnaıilterc kr"lı bu akpm ı Bu impatatorlukta biz. İn~ılizler, hepi ~ 
man etml.ftlr. Manş'ta Boulogne öniin- İngiliz milletine bir hitabede bulunarak ez- miz bütün basiretli ve hüsnü niyetli inıan
de Alınan hava kuvvetleri, üç torpido cümle demi~tir ki: lar, k.endi gözlerile meseleyi görüp nr.lı -
rn~hrtblnl ve pek muhtemel bir kruva - «Kat'! .bir mücadeleye girmit bulunu - yorlar, mesele hepimiz için bir hnyat veya 
zör olan b{lyiik bir harb gemisini clddt yoruz. Sızınle Rçıkça konuşac-11.~ım. Çürıkü, memat mücadelesinden ibaretıir. 
ha.sam. uğrntm~ ve 6 dolu nakliye gc - i şimdiki jmtihaıı devreıınde baıluı \Ütlü ko· Mağlul;jyecimiz bium kısa bir znnıım 
mlsını batırmıştır. : n~§Jll~klığımı arzu etmediğinizi biliyonım. için ortadan silinip, mütt"akiben y~ni bir 

10 Alman tayyaresine rnukcı.bll, düş - : Hıç kımse nldannıamalıdır. JÜfmnnlıırımız kuvvetle meydana çıkmamızı intrıç cımiyo
ma.n hava kuvvetleri, dün, 49 tayyare n1tık arazi fethine de~!I, bu impıt :rntoıluA-u, cektir. Mağlubiyetimiz tanıdıjımız dilnra· 
kaybetmiştir. bizim İmparatorluğumuzu ve onu h?§kil o· nın tahribine sebeb olRcak ve hutabdo-

Narvik civarında Alman tayyareler!, den her §eyi kat'i suretle ve tamamen taıh- rimiz üzerine karanlık çökecektir. Du~un 
dtişınan kıtaat konaklarına ve tnhaşşüd_ rib ve bilahttre dünyayı fethetmiyo kn1kıı- bu imparatorluğu gözlerimin <.:nüne gcıi -
lerlne muvaffakiyeUl hficumlnr yapmış. tılar. Düşman:lmmızın irade.i tahakkuk rerelt me hitab ediyorum . .Şimdi harbe gi
tır. Bir düşman tayyaresi düşüıiilm~. i ettiği takdirde bu iradt"nin yorir:ıe gttiıil - ten vo kendisini tahribe ıerebbüs «-dt"n kur• 
bir kruvazör ve bır nakliye gemisi hasa_ : mesi için ha~ımlıırım:z izhar et•ikJ~ri biJtlln kunç aı.temle kabili muknycae olan Lu im
ra Ub'Tntılmıştır. 1 kini ve gaddarlığı yeniden göıterccı•kler· paratorluk bütün manasilo tecessüm ediyor 

Diln geee, düşman hava kuvvetleri,. dir. ve daha büyiü. daha emin bir J§ıl}k par -
garbi ve cenubu garbi Almanya üzerine J Bu kadar menfur tasavvurlımn insan lıyor. 
yeni taarruzlar y.apmış ve gayrıaskert İ fikrinden doğabileceğine inanm~k iı;in müıı Şimdi geçirdiğimiz imtihanın ne kadar 
hedeflere bombalar atmıştır. ; külat çektik, fakat ıüphe etmek zamanı tehlikeli olduğunu aöyledi~im için hiç kim 

Fransız tebliği 1 çoktan geçmi,tir. (Deva.mı '7 nol sayfa.da) 
Parls 24 CA.A.) - 24 Mayıs sabah teb. i 

llğl: l 

vaziyet, mnttefikler için 
ciddiyetini ~e Almanlar içi~ de 
teblikelerinı mnhaf aza edıyor 

.;..._. ............................................. , f =. ... ..... \ I r .......... _...... ................... (Devamı '1 ncl sayCada) : Yeni fevkalade tahsisat 
kanunları dün Al l 

· ld ki T ıırncıi'd~n Douai ve Arras'ın ıimali 6arbi- i ·-..................................................... ... 
man ar yenı a ı arı 0 , .. ·ı l .. ı ! 

• d d · l d .. ·-~·k metinde Lenı e dognı ı er emege muva - : 
•ın en e fıma ogu ı~d a . · d k' .. l'kl : 
~ L l l V l · .Cambr:;ai-Arra• bölgeaın e ı mutte ı er i 
,.OR o ur arsa a encıenneı l l b l l r 
ordusu tamamile muhasara edilmif olur. A man ar una ça ıfıyor ar : 

..................................................... _ . .J 
·········~ .......... y~~~·~·: .. [·;~kİ·i·· .. ğ~~~;.aı tt ~r Erkilet 

• ~cendb~aki ndenardnyi dün almı, olan 
Bclçikada: Alma~ar i geçerek bunun garbindeki 

. •. .. .. _ . . zıımanH\ Lts S\IYu / oğru ilerlemiılerdir. . 
.. Cn~d ş~hrı ~uşmuştu •.. ~:Y ~ 1 

: h- ~.ıı Daha..ı rtubda hıuf'ket ede-n hır Alman 
~uttefıklerın mudnfoa ı-ttıkum ~s' ~ut ne • (Devamı 2 ncl sayfada) 
tıotn sağ suhil~de ve Gandın 2J kılomdre 

Mareşal Çakmak 
dün Suriyeden 

Ankaraya döndü 
Ankara 25 (Hususi) - İadei ziyaret 

maksndile bir kaç glin evvel Süriyeye git
miıı bulunan Mareşal Fevzi Çakmak bu sa
bah §ehrimize dönmüştür. 

Millet Meclisine verildi 
• Ankara 25 {Hususi) -. Hükiimet bugün Meclise iki kanun layihası tevdi etml~ .. 

tır. Bunlardan biri 109 mılyon llrahk fcvkalô.de tahsisat itasına dairdir. lkincl )A .. 
ylha mahsubu 1939 harbi sonunda yapılmak Uzere hilkOmetin Climhuriyet Merkcıı 
Bankasından 250 milyon liralık avans alması hakkındadır. 

Her iki proje alakah encümenlere havale edilmiştir. Önümüzdeki günlerde umu .. 
mi heyette görüşülecektir. 





25 Mayıı SON POSTA 
Sayfa 3 

T elg r a f , T e lefon. Ve Radyo erl e ri 
Bir İngiliz ticaret 

heyeti yakında 
Moskovaya ·gidiyor Yazan: Selim Ragıp Emet 

Mecliste muanıe\e ve 
kazanç vergilerine aid 

kanunlar görüşüldü 
---~~~--------~ 

Londra 24 (A.A.) - Reuter ajansının dip_ ıer aldığını söylemiştir. Bu beyanat son sov. 
loınatık muhabiri blldlrıyor: ~et nota.sının müsmir müzakereler 1mkll.mna 

Q a~bi Avrup,ıda mücadele amansız 
bu .. bır şe~lde ce-reyan ederken henüz 
le ıı:ıucadelenın dışında bulunan bitaraf, a- Ankara .. 24 - -~ugün Mecliı1te ıuzna -j zakeresi münasebr.tıle ileri süriilen bir mü-

meye g~çılırken soz alan i\1aliye Vekili taleaya karşılık olarak verdıği izahatta 'fi
Fuad Agralı r~n~m.ed~ bulunan kazanç ve caret Vekili Nazmi Topçuoğlu lngiltereye 
m~amele v~rgılen~~ aıd kanunların bütçe yapılan ihracata mukabil alınacak serbest 

Sovyet sefiri Maiski tara.tından geçende yol a9tı/tı şeklinde tefsir edılmektedlr. 
ticari müzakereler hakkında hariciye neza- Bu vaziyete nazaran, İngiliz hükümetinin, 
te.tlne tevdi edilen notada, zannedlldiğine Sovyet hükumetinin muvafakatlle, iki taraf 
gö:e Sovyetler Birliğinin mütekabiliyet ve arasında tıcar1 müzakerelerin hangi esaslara 
~usa vat esasına müsteniden müzakerelere ıınüsteniden başlıya bileceğini kararlaştırmak 
3.§la~1aya hazu· olduğu, fakat harb şeraiti- ti re Stafford Eriksi Moskovaya göndere<ıe

:e rnutealllk ileri sürülen ihtirazı kayıdlarla ğzet hmin edilebilir. 
ağianmamak istediği bildirilmekte idl. 1 a . . 
Dün Butler Avam Kamarasında beyanatıta Sovyet sefıri Mal.<ıkı akşama doğru hart -

bulunarak hükümetin Sovyetler Birl!ğlle miL ciye nezaretine gelerek bir müddet kıa:lm14 _ 
tlasebetıerini ıslah etmek için derhal tedbir- tır. 

lngilterede faşist partisine mensub 
29 kişi daha tevkif edildl 

lıondra 24 (Hususi) _ İngllterede «beşinci 1 Diğer taraftan Pazar günü Trafalga.r mey_ 
lt<>lon» un tenkili Içd.n f.a.aliyet devam etmek- damnda. yapılması mukarrer olan bir k<>mü_ 
t-ecıır. Bugiln yeniden Mo.sley'ln f~ist parti- nist mitingi, pollsçe yasak edilmiştir, 
&ne mensub 25 erkek ve 4 kadın tevkif edil. lrlandada tevkifat ld 
tnlşlerdir. yapı ı 

Aynca bir Alman mültecisi olan yüzbaşı Belfast 24 (A..A.) - Df'Jfastfa. polisler 
fon Rlntelen de tevkif edilmiştir. Fon Rln - bugün gayri kanuni bir teş~kkül olan İr _ 
lelen Umumi Harbde Amerikada, Almanya landa d.imhuriyet ordusu azalarının cvle
hesabına ca.ııusluk t~kilatı yapmıştır. Rin - rinde tahaujyat icra etmiştir. RPsmf taf _ 
teıe11, İngiliz t:lbliyetlne girmek için resmi silat mevcud olmamakla berab~r asgari 20 
l:aüracaatta bulunmuştu. kişinin komiserliğe götürüldüğü bildiriliy;r. 

Elmalıda 54 dükkan, cami, bir hamam 
ve adliye dairesi yandı 

1,;~ Elm:ılı 24. (~.A.) - Gece yansı Elmalıda zuhur eden yangındu elli dört dük
Mun, t~ camı, bır hamam, hava kurumu şubesi ve adliye dairesi, elektrik şirketi 
. ar~ ... ı~ası .. y~nmı~lır. Alınan kuvvetli tedbirler sayesinde yangının daha ziyade te-
\eıısuunun onune creçil · · "f' . k .. rnıştır, nu usça zayıat yo tur. 

har k 
Stokholm 24 (A.A.) - Narvik cep -

lıesinde müttefiklerle Norve.;liler, son gün
~er ~arfında hareketlerini inkişaf ettirmiş -
erdır. Almanlar birçok mevkiler terket -
Jneğe mecbur kaimışla:: ve dP-nize kadar 
riiskürtülmüşlerdir. Bu bölgede <lü§man -
ıu hatta çevrilmişlerdir. 

Narvik şimalındeki, ölen, esir edilen ve 

• e a e yor 
ya_ralanan Alman miktarı 600 kadar tah • 
mm edilmektedir. 

Almanların LyngeB Fiort'undaki ihr11ç le 
şebbüsleri akamete uğramı~tır. 

Narvik civarında bir çolr.: noktalarda Al
manlar paraşütlerle takviye kıtaatı alını§ _ 
lıırdır. 

Mısırda birçok ecnebi tevkif edildl 
Knhlre 24 (A.A.) - Alınan propaganda servislerınc, Mısır ve Yakınşark hakkında 

haIUınat veren gizli bir telsiz verici cihazı polis tarafından meydana çıkarılmıştır. Ec. 
llebi tabiiyetine mensub birçok kimseler tevkif edilmiştir. 

Tuna üzerinde silô.hli tüccar 
gemilerinin seyrüseferi menediliyor 

Bükreş 24 (A.A.) - Tunanın Brayla ile Karadeniz arasındaki kısmı üzerinde sil.Ahlı 
tüccar gemilerinin seyrüsefer etmelerinin Rumen hükumetince menedilmesine müteda. 
lr kararı Tuna Avrupa koJniSYonu tarafın~an tasvib edilı~tlr. Nehrin bu kısmında. 
ı:eyriı:;efe~· eden gemilerin müretlebatı üze:ınde de Romanya, sıkı bir kontrol yapacak. 
tır. Alınan bu tedbirler, Tuna Avrupa komısyonunca yakında. Belgradda al~ olan 
tedbirleri teyid etmektedir. 

Atlantikte bulunan Alman korsan gemisinin 
tayyare gemisi olduğu anlaşıldı 

Londra. 24 (A.A.) _ Daily Telegraph gazetesinin deniz mütehassısına nazaran Atlan
tığln cenubu şarklsinde bulunan Alman korsanının tayyare gemisi Graf ZeppeUn ol -
auğu söylenmektedir. Bu gemi 19.250 ton hacminde olup 5 pusulk 16 topla mücehhez -
dir. Süratl 30 mildir ve 75 tayyare taşır. 

Mussolininin yarın bir nutuk söylemesi muhtemel 
Roma 

24 
(A.A.) _ Mussolini Pazar günü, bir asırdanberi ziraat işlerile uğraşan ve 

bu . tl to ~ dık» i\nvanuıı almış olan a1lelere diplomalar verecektir. Diiçenin 
suıe e (( praga sa .. .. 1 1 'd ·· 

bu mimasebetle hale uygun mahiyette birkaç soz soy emes varı gorillm.ektedir. 

Breslav sergisinde ihracat mallarımız 
B 1 24 (A 

/ı. ) _ o·· burada açılan ve büyük elçi Hüsrev Ceredenin r~-
res au .n. un B l" T" k · d f ıne b 1 d ~ L 1 ·1 1 Br .. ·)au scrgiı;ine er ın ur tıcarı: t o ası ınuva fak i-

n u un ugu cyne.ını.ı:: l- Ih b" ··kı··k · t' 'h •·eıl · 
1
· k t · · S 'd k' t~ndırrıız bi assa uyu u , ın 1zam ve ı ıacat mal· " e ış ıra e ıntitır ergı ~ ı s ... . . . k t 

larıınızın tenev~·üü bakımından umumun takdırını azanmış ı:. 

Yunanista:ıda ecnebiler 
kontrola tabi 

Amerika • 1 rak ticaret 
muahedesi teati edildi 

.~ ~vanın ehemmiyet ve şümulünü bü -
yu~ ~ır. vuzuh ile görmektedir. Çünkü mü
ca ~ enın alacağı ~P.kfe göre dünyanın niza-
7'1 d. \ş~l veya bu şekle girecektir. Mesela 
er d~· a arın mahiyeti değişebileceği gibi 
~~ d 1 vd ~anevi kıymetlerin umumi hey-

muzakerelennden once çıkarılması z<.ru - 01 •0·v·z.ı· 'kt ·ı ı· ·ı~ · t · d l .
1 

, . ı n mı an e ngı _ere ve ımpara or 
ret~ 0 ~yısı e b.unt~rın ~üstacelıyet ka - h.ığun diğer aksamında yapılacak ilhalD! 
rarıle muzakeresmı ıstemış ve bu taleb ka- miktarları hakk d · h t · b 

l
e ın en

1 
kogan 'Ve garb medeniyeti adını a-

an var ı da tah "I w k g· k b ... avvu e ugrayaca tır. ır-
ço . d~~larla bu medcniyece bağlı bulunan 
~ehı unyanıı:ı bu arada hergün bir paıça 
t.:. a arth? hır alaka ile vaziyeti takib el -
~~fe şa. 1? oluyoruz. Bir çoklarının san -

arı gıbı bu alakada yalnız ve münha -
sıran herhangi h" • b" h' d w ıssı ır ma ıyet aramak 

ogru değildir. Mesele daha .. ll"d" d ~ d şumu u ur ve 
ogru afn doğ~u_Y~ Birleşik Amcıikanın e

sas ~en a~tlerını ıstihdaf etmektedir. 
Bır an ı · .. f'' I 'fkl . çın mutte ııc erin harbi kaybel -

1
• en !asa':.ur olunduğu takdirde böyle 

fır _halın, rnutesanid bir Anglo Sakson a -
tmınde nasıl bir le':lir yapacağını kolaylık
a tasavvur edebiliriz. Avrupada hakimi -

yet ku~a:ak olan yeni bir rejimin Ameri -
kanın ıçtımai bünvcsi üzerinde dahi aksi 
tesir yapması kad~r ıabii ne olabilir? De
mek ki Flander sahralarında cereyan eden 
muharebe yalnız müttefik orduların akibe
ti ile değil, ayni zamanda bir çok bağlarla 
birbirine bağlı bütün düny:ı memleketleri
nin İstikballeriJe de alakadardır. Bir miid
dett~nberi iki büyük partinin iştirakile A
menkada kurulma~ı düşünülen ve Ameri
ka tarihinde ilk defa derpiş olunan birlik 
hükumeti tasavvuru bu vadide hissolunan 
eudişelerin derinliğini isba;: eder. Amerika 
Cümhurreisi ile Mu~solini arasında cereyan 
eden ve şimdilik mektunı kalması iltizam 
olunan muhaberatliın vaziyelin nezaketi 
istidlal olunabilir. Fakat bir taraftan r\me
rikanın menfaatleri, clığ'!r taraftan da· sem
patisi müttefiklere ınütevcccıh bir halde i
ken bu iki zat arasında hangi esas ve mak
s~~ .. uğrunda muhabcrn yapılabilir, diye 
duşunmek de mümkündür. 

Sanıldığına göre bugünkü medeniyt>tin 
teşekkül ve tekevvüniinde mühim rol oy -
namış bulunan !tal1aııın esasen had bir 
devreye girmiı bulunan harbe karışmaması 
için belki Birle ;k Amer'.k.1 hükumetince 
henüz vakit geçmeden herhangi bir je3t 
yapılmak istenmiştir, Şayanı temt!nnidir ki 
bu jest matlub aksi husult> getirsin. Çünkü 
bu devletin de bu badireye karışması vazi
yeti hakikaten altü~t edecek ve 0 za: _ 
man Avrupada harbe karış~amıı hemen 
hiç bir memleket kalmıyacaktır. 

511LJm &.a.9~,, e!H.a~ .. _.... ..................... ·-···-······················-
Bir Sovyet gazetesine 

göre garb 
cephesinde vaziyet 

Paris 2 4 (Hususi) - Garb cephesin -
deki vaziyeti tetkik edeon Sovynt gaı~ıeleri, 
Almanların ilk h;.ımlede muvAHak olrluk
larını söylemekle berabt-r, n&tİc<·de nıi.:t -
tefiklerin galib geleceklerini yazmaktadır
lar, 
cıPravda» gazete~i ezcümle diyor kiı 

«- Son muharebeler esnasında Al • 
manların .ı:ayiatı o kadar ağn olmuştur ki. 
Hitler ayni vüs' atte ikinci 1:-ir hıımle dı:ı,ha 
ynpmak imkanhuındnn mahrumdur.» 

Balkan iktısadi konsevi 
Belıırad 24 (A.A.) - Havas: 

.. 
Balkan antantı iktısadl konseyinin 2 7 

Mayısta Dubrovn:kde yapılacak olan iç _ 
timaı 1 Hazirana tehir edilmiştir ve B.:1-
gradda yapılacaktır. 

iki ltalyan nazırı daha 
Arnavudluga gitti 

Roma 24 (Husust> - Maarif nazın Bota!, 
beraberinde korpor8$Yonlar nazırı oldu~ 
halde bugün Arnavudluğa gitmiş ve İtalyan 
kitab sergl.<ıin1 açmıştır. 

İki nazır, halen Tiranda bulunan Kont Oi. 
ano"ya mül1ik1 olmuşlardır. 

Yeni arpa mahsulü 
İzmir 24 (A.A.) - Bu senenin Y"'ni ar

pa mahsulü bugün borsaya gelmiştir. İlk 
muamele 5 kuruı;ıtan yapılmıştır, 

Şibinkarahisarda zelzele 
Şebihkarahiıar 24 (A.A.) - Dün saat 

18 de burada garbi cenubiden doiiru orta 
şiddetli bir sarsınh olmuştur. Hasarat yok
tur. 

Samuel Hoar Madrid sefiri 
Londra 24 (A.A.) Sir Samuel 

bul olunmu tur. - ·ın 'i ıza a .. ve:,mış v~ ' 
. ~ .. ş ·- . . karşılıklı muameledc;n bugunku ahval v 

Mı!li m~.dafaa encuA~e?i. reıs~. Ki\zımın şer~~t ~.!tındaki 3eyrine nazaran b~r paıa te. 
da M~l~i Muda.faa Ve~a.et_ını~ mustace] in- rakumu mevzuubahs olaınıyacagını işare 
şaatı ıçın Meclıse tevdı edı.lmış bulunan 1~- eylemiştir. 
y.ihanın havale edilmiş olduğu encümen - Bu izahatı müteakib anlaşmanın tasdi 
]erce seçilecek aze.dan mürE>kkeb muhtelit kine aid kanun kabul edilmiştir. 
bir enci.imen tarafından ınüzak~re edilme- Bundan sonra müzakeresine geçilen muA 
sini milli müdafaa encümeni adına taleb amele vergisi hakkındaki kanun layihası il-
etmiş ve bu taleb de kabul edilmiştir. zerinde bazı hatibJerirı noktai n:ızıulen din-

lngiltere ile ticaret le~~iş: maddel~re geçilerek layihanın yet· 
mışıncı maddesıne kadar müzakert-ai ık 

Türkiye ve İngiltere ticaret ve tediye mal edilmiştir. 
anlaşmasının ta3dikine aid kanunun mü - Meclis Pazartesi günü toplanacl\ktır. 

Alman - Bulgar 
ticaret anlaşması 
Sofya 24 (A.A.) - Neşredilen bir teb

liğde Alman heyeti murahhasasının Bul -
(Caristanla, her iki memleke~ için mPmnu

niyetbahş neticeler veren bir ıtilaf name im
za ettiğini bildinnektedir. Müzakeıat altı 

hafta sürmüştür. 

Avrupada kendi 
hes:ıblarına tahsilde 

bulunan t alebeler için 

1 Holanda Kraliçesinin 
radyoda hitabesi 

Londra 24 (A.A.) - Holanda. kraliçesi rad
yoda Holanda Hindl.stanı halkına hitaben 
neşrettiği mesajda şöyle demiştir: 

Milletimizin uğradığı fel&kete rağmen, is
tikli\lı! sarsılmaz emniyetim var. Milletimls 
mazide ve Allaha imam ve hürriyete e.şkile 
daima muvaffakiyetle başardığı büyi.1..k ım. 
tihanlar geçirmiştir. Bunun içindir ki, sizlere, 
funidsizlığe düşmemenizi ~lemek lsterım. 
Bu karanlık günlerde, ne milletun, ne na -
zırlıırun ve ne de ben, vazife yolunu taklbde 
tereddüd etmedik ve davamızın haklılığına 
itlmadunız sağlam bır ho.lde, ayni yolda siı
kun ve cesaretle devam edece~z. 

Ankara 24 (A.A.) - Maari! Vekaletinden Lt>ndra 24 (Hususi) - Holanda krallçesl 
tebliğ edilmiştir: Vilhelmln bugün Buklngham sarayından bir 

Kendi hesablarına Avrupada tahsilde bu beynnname neşrederek, memleketinin isti -
ıunan talebenin velileri avdet paralarına !asının ilk gününden itibaren, Alman3.ann 
karşılık olmak üzere ve bulundukları mem. kendisini esir etmek üzere müteaddld teşeb
leketıerde tahsile devam edemiyecek.leri an- bilslerde bulunduklarını blldlrınıştir. 
la.şıldığı takdirde kullanılmak üzere doğru. 1 
ctan do~ruya e1çmkıerimiz emrine 200 urnya Mısırı terkeden tah1anlar 
kadar dövız gönderebilirler. Alak:a.lıların e. _ Roma 24 (A.A.> - Mısırı terkcden birk~ 
lelılsul bulundukları mahaller kambiyo miL İtalyan allesi Erco vapurile İskenderiyeden 
diirlüklerine müracaat etmeleri lazımdır. Cenovaya gelmiştir. 

Dünkü hava mitingı 
Etimes'ud tayya re meydanında yapıtan büyük hava 

mitingı dört s aat muvaffakiyetle devam etti 

.. 

Yukarıda: Ba.'jvekil, Vekit:er ve meb'usla.r uçu fanı. takib ediyolrlar, 
tayyarecilerimiz beıı11 filo halinde uçarlarken 

aşağıda kadın 

Ankara 24 (AA) - Türk. Hava Ku
rumu 7 nci kurultayının toplantısı müna -
sebetile bugün Etimeı' uddaki tayyare mey
danında büyük bir \ıava miungi yapılmıı
tır. 

Yıldızın planörle yaptığ\ akrobasi hareket
leri ve Sabiha Cökçcnın kumandftsında 
Naciye T oros, Muzaff cr Sel, Sahavet Yıl
maztürk, Edibe Sayınm iddre ellıkleri 5 
tay~areden ~ür~kL:eb filonun uçuslan fev
kalade takdır edılm:ş ve alkışlanmışlsıdır. 

Atina 24 (AA.) - Bugünkü matbu -
lltta intişar ed<'!n yeni bir kanuna n&ı<Hrl~· 
'Yunani~tanda bulırn:rn her ecnebi sıkı hır 
kontrola tabi tutulacakm. Yunanistana ge
len veya evvelce Yunanistanda bulunan ec
hcbiler, 48 saat zarfında ınakamata mü -
tacaat etmek mecbuıiyetindedirlet. 

Bağdad 24 ( A.A) - Ahiren, iki mem
leket arasında aktedilmİIJ olan ticaret ve 
seyrisefain muhadcsinin musaddak nüs -
haları, Bağdad Amerika elçisi ile Irak ha -
riciye nazırı arasında teati edilmiştir. Mez
kur muahede d erhal mevkii mer'iyete gi
recektir. 

Hoarın memuriyeti mahsusa ile Madrido 
sefir tayin odlldi~i resmen bildirilmrkte _ 
dlr. 

Başta Başvekil olduğu halde, Vekiller, 
Parti genel sekreteri ile meb'uslar. kuıul -
tr.y delegeleri, milli müdafaa erkanı ve ka
la balık bir halk kütletıı gençlerimizin bu 
tezahüratında hazır bulunmuşlardır. Cös -
teriler dört saat muvaffakiyetle devam et
mjş ve genç ha vactlarımıı takdir c~dilmiş
lerdir. 

Bu tezahüratta p lanörcülerimizden Ali 

Mitingin sürpr:z: bir gosterı"i d<' bir ke
çinin 100 metreye ynkın bir iı tifadan pa -
raşütle atılışı olmu~tur. Birçok dcf alar bu 
gibi atlayıslarda ıinsıyct peyda. etmiş olan 
keçi bu defa muvaffakıye~le yere ınmiştir. 

Hava Kurumu kı.aultayına villyetlerden 
gelen delekelerden kur'a ile sel(ilen bir he
yet Mili Şef taratından kabul edi!mi~tir. 
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Şe lr erleri (ASKERLiK iŞLERiJ 

Dün sabah bir adam 
karısını öldürdü 

Y alovada kocasına ih net edip fstanbula kaçan kadın, 
misafir kaldığı evde kocası tarafından öldürüldü 

Fen erde de aşk yüzünden bir cinayet işlendi 

Almanyaya takasla 
ihr~cat yapılabilecek 

Yedek sübayların yoklama günleri 

Fatih Askerlik Şubesinden: 940 akşamına kadar her sınıftan albay rüt-
1 - Yedek &ilb&flann sene yoklamalarına besindeki sübaylann. 

1 Haziran 940 ıiinünden itibaren bqlana ~ 2 Haziran 940 sabahından 4 Ha.ziran 940 
caktır. Yoklamalar Haziran ayı sonu:na ka. ak.şamına kadar her sınıftan yarbay rüt .. 

Kendllerlle ticaret ve tediye anlaşması ol- dar devam edecektir. Yotlamala.rın bizzat besindeki sübayla.rın. · 
mıyan ve ihracatımız mukabılınde döviz ver- yaptırılması mecburidir. ot Haziran 940 sabahından 7 Haziran 940 
mlyen memleketlerle takas esasına müstenid 2 _ Rahatms olanlar (mahalli hükumet akşamına kadar her sınıftan blnba§ı rütbe
a.lış veriş yapılmam kararlaşmış ve bu hu _ hek!mllği.nden musadd&k rapor) hükfunet slndekı sübayların. 
sustaki talimatruı,me Mıntaka Tic~et Mü - memuru olup da. berayi vazife şube mmta- 7 Haziran 940 sabahından 10 Haziran 940 
dfirlüğüne ve takas limited şırketıne tebliğ kası haricinde olanlar (taftif edildiklert em- akşamına kadar her sınıftan yüzbaşı rüt _ 
edılmıştır. Bu memleketler İspanya, İran, rin sureti) serbest meslek sahibi olup da besindeki süba:yların. 
Danimarka. ve Alırumya.dır. İhraç edilecek Haziran &:Jl zarfın-da harlcde btılunma.la.rı 10 Haman 940 sabahından 20 Haziran 940 
mallar memleketten ihracı memnu olan gı_ mecburi olanlar (bu mecburiyeti bulunduk- akşamına kadar her smıfta.n fut.teğmen, teğ_ 
da maddeleri ve sanayi tptidal malları ol - ıarı mahallin emniyet mlldürlüklerlııden ve- men ve asteğmen rütbesindeki sübaylarm 
mıyacağı gibi, ihracı Usan.sa tiı:bı ()}anlar da ya bıirliklertnden alaca.klan tasdikli vesL yoklamalan yapılacaktır. 
Ticaret Vekfiletinden. müsaadesi alınmak kalar) yoklamalarını kere dahilindeki vesa- 8 - Yoklamalarda aşağıdaki vesaik ıısıl .. 
fS.rlıle ihraç edllebllecekttr. iki mektublarla göndermek suretile mektub- larile birlikte ve tasdik.siz olarak beraber btı-

Maam-a.fih bunun haricinde de bu mem_ la yoklamalarını yaptıracaklardır. Vesalksiz lundurulacaktır. 
leketlerden bılhassa Ahnanyaya kara yolile gönderilen mektublar makbul değlldir ve A - Terhl.s tezkeresi veya tekaüd emri 

Y alovaya ba~lı Kirnz ~öyü sakinlerin -1 
•en ve Bulguyu muhacirlerinden Ahmed 
dün sabah BetiktAfta kamı Asiyeyi ol -
dürm\ijtür. Asiye ile Ahmed yirmi s"ne -
denberi evlidirler ve biri 16 y~ında er -
kek, diğeri de 14 yaf!nda kız olmak üzere 1 
iki çocukları vardır. 

iki yetişken çocuk anası olan ve halen 
kırk yaşlarında bulunan Asiye hafif m~ 
reb bir kadındır ve kadının bu halleri yü
r.ünden bu aile uç sene evvel Çatalcada is-\ 
l:iin cdilmiı olduğu halde orayı lcrke mec-1 
bur kalarak Y alovadaki Kiraz köyünde 1 
yerleşmiştir. 1 

birçok maddelerin ihraç edileceği tabii gö - yoklamaya gelmemiş a.cldedileeeklerdJr. veya. diğer asteri vesaik surett 
, rülmektedır. Yalnız her ihra.cnta mukabıl 3 _ Mektubla yoklamalannı yaptıracaklar B - ~iifu,, cüzdanı. 

bir ithalat yapılacağından ihra.catın arta- bizzat yoklamalanm yaıptıracak stıbaylann E - Ik:işer aded fotoğraf. 

Falat Asiye burad-:ı da Yahat durma -
mış. bu sefer de köy muhtan Halidle liı?iz
liden gizliye mıinas"bet peyda etmiıtir. 

Evvelki gün, Ahmed berabeıinde oğlu 
Hüseyin olduğu halde erkend~n i~Jerine 
ritmek. üzere evlerinden ayrılmı~lar, ka -
dın da on1aınn yokluğundan istifade ederek 
rnuhtan evine davet etmiıtir. 

Babasile evden çıkan Hüseyin bir saat 
ıonra dönmüı e odaya çıktığı zaman da 
Jnneıinfo muhtu.r Haliclle babasına iha -
nette bulunduğunu görmii§tür. Bu vaziyet 
kaTJ111nda Asiye der hal eşyalarını top]a • 
mıı ve Yalovaya gelerek hır vapuıla İs -
lanbula kaçmıştır. 

Katil Ahmed Katil Hü.sey!rı 

Ahmed, karısını mükeneren ihanetleri 
yüzünden öldürdüğünü ıöyJiyerek suçunu 
itlıaf etmiştir. 

Asiyenin cesedini adliye doktoru Envet 
Karan muayene ctrni' ve ölünün gömülme 
-sine izin verilmiştir. 

Fenerde de bir cinayet iılendi 
Fen erde Karadavud ıokazında 1 sayılı 

evde oturan Esma adında genç bir kız 
bundan iki sene evvel Hüseyin isminde ıe

bılme.si için mukabılinde muayyen müddet getirecekler! aşatıdalt1 ~aiki de mektnbla H - Hekim. eczacı, dişçi ve vetertnerlc-
p.rfında ve muayyen şartlara uygun olarak göndereceklerdir. rin diploma ve ihtisas vesika.lan suretleri. 
~thallıt ya.ptlmuı icab etınettedır. 9 - Her rütbe için tayin edilen günlerde 

Karar piyasada allika ile karşılanmış, it- 4 - Şube mmtakası haricinde olup da yok yoklamaya gelinmesine riayet edilmesi illin 
'halA.t Te ihraca.t flnnalan t:ilimatnameyi lamalarını yaptıracaklar istenilen vesaiki bir olunur. 
öğrenmek ii2ere allikadaı-lab müraeaata dilekçe ile bulunduklan mahallin fube bq.. ıo - Her yedek sübayın Itünye levhalannın 
başlamıJ}ardn-. kanlıklarına mftracaat etmek suretlle de fkmali emredildiğinden her sübay ~u levha-

yaptırabillrler. · ları yoklama esnasında hazır bulundurma _, 
icra daireleri üç gün tahsilat ve . 5 - Gerek mektubla ve ıerekse dilekçe ne sı. 

mD.racaatıarında nüfus clbdanlannda (939) ıı _ Hekim ve imamların da birer bazu. 
_ tediy.at yapmıyacak :vokla:ınasındaki yazılmış şube defter sıra bend ya.ptnarak yoklama esnasında. ibrazı. 
Istanbul Müddelınn1rmiliştinden: _tayıd numaramun bildirllme.si 13.zımdır. Me. 12 _ Adli hlkim. adli milşavır, b:namlar, 
939 malt yılının bitnıesı ve he.sabatı umu- selA 3/25. gibi. tüfekçi, kamacı. <lemlret, ma.ra.ngoz, saraç, 

mtvenln 94-0 defterine devri ıcab etmesıne 8 - Yoklamaya gelı:niyenler -yeya uaulüne na.lbs.nd ve mühendislerin yoklamalan da 
binaf'n t~tanbul icra muhasebesinin; Mayısın tevfikan mektubla yaptırnuyanla.:r 1076 nu. m11adlll rütbelerin yoltlaına. günlerinde ge • 
31 inci Cuma ve Haziranın ı inci Cumartesi maralı k&nnna tevfikan (50) llra cenya ta_ ıecekleri ve ayni yedek sübaylarm bulun • 
ve 3 fincü Pazartesi günleri tab.~llat ve te - bi tutulacaklardır. durac~ ve.saiki ha:m bulunduracaklari 
diya t yapmıyacaktır. 'l - 1 Haziran 940 sabahından 2 Haziran ıı!n olunur. 
................. ························-·········-·,······· 
( Küçük haberler ) Bugün S A B AY Sinemasında Hüaeyin, doi u b:ıbıısına gidNek g:Sr -

düğü çirkin vazj_ e.; , nlatmı!io Ahmed bü
fÜk bir asabiyetle evj koşmuş, karısının 
lstanbula kaçtığım öğrenerek oda lstan -
bu1a gelmiştir. 

Ahmed do~u B<: iktaşt·1 Dikilita~ta 32 
eayılı evde oturan akrabası l\1~hmedin evi
ne selmiş ve k mn Asiyeyi de orada bul 

miJ<!rde çalıfan bir delikanlı ile tanışmış v~ Giilcemal satılıyor - Devlet Denlzyolları 
nieanlanmıştır. f aknt ıon günlerde iki genç Umum Müdürlüğü ticaret tllomuzun en e -
arasında anlaşamamazlıklar baş göster - mektar gemilerinden olan Oülcemal vapu_ 

•Sinema yıldızlarının en sevimlisi ANNABELLA'YI en son 
yaratbğı mevaimin en eğlenceli ve ea canlı 

OÖLUMA KARI ARAYORUM 
miş ve Esma Hüsr.yinin nişan yüzüğünü runu satılığa çıkarmıştn-. 
iade etmiştir. Galatasaraylılann terıezzühü _ Galata.c;a_ şen ve nefis komedisinde mutlaka görllnOz. 

Esmayı çok seven delikanlı, müteadclid ray Lisesi Ortaköy şubesi bugün için bir Bir Aşk Seyahatinde, New • york... lsviçre... ve Paris ..• 
mu~r. kereler ııenç kızla banşmak teş.:bbüslcrin- denız gezintisi tertlb etm1'tir. Şirketlhayri- tıaveten : Fransızca sözln bir zabıta romanı 

Ahmed karısına istıınbula bu ani ve ha· de bulunmuı, bu teklifler her defasında Es- yenın 71 numaralı vapuru çocuklan Pen - SARL" SAN CAN.LER PEŞiNDE 
bersiz ıeli~nin seb .ı.ııi sormuıı, 0 da oğ- rna ve ailesi'tarafında11 reddolunmu~tur. Bu diğe götürecek, akşam geç vakit dönülecek- , 1 , - 1 · 
lu Hüseyin tnrilfınd • tlövüldü(:ünden mi.i- · d d ·· · ) t• Jı vazıyetten son_ erece e muteessır 0 an ır. aveteo: FOKS JURNAL en son harp ve dünya haberleri. 
teessiren kaçtığını söylemiştir. Ahmed ka- H' · lk" f d b' 

tiııcyın, evve 1 ırece. ener e ır mey • Dolanda va"urları - Bir müddet evvel Suare ıaat 8.45 de her 2 fiını hır· den dınıo bu cevabına ınanmış görünerek ken· d le. k d b' h ı· k · ... yane e ııeç va te a ar ır ay 1 ra ı ıç- limanımıza gelm1• olan Holanda bandıralı B 
disine fazla bir licY soylememiş ve geceyi 'k h b" h Jd · ı " -.:•••il.. ugün ıaat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. b ten sonra sar o, ır a e nışan •sının e- Ganimedes vapuru diin Karadenize hareket. ' -
bu suretle mi~I r bulundukları evde sü - d ı_ k J H·· · k vine gi ereıt apıyı ça mıştır. us~ymc a- etmi~ir. Bu geminin Karadenizde bir il -
kunetle aeçirmi.1 r ' r E t ) k ·· - ·1~ .. pıyı sma açmış ve onu ers ıy~re yuzune mandan ihraç maddeleri aldıktan .,..nra ll_ 

Dün sabah ev ıınhibi Mehmedlc karısı k k k · · · H- · ""' B .. 
k k arşı apıyı örtme ıstemı~tJr. useyın manmıızdan g-erek Akde-•-e gideceğ'ı .;;..,_ ..ııııı••ı~ ugun 

Hatice misafirlerbi evde yatakta hıra ·nrn b h k · .. · ) k · • ~" •U<ı: "~J llr 
S CJ M ER Sinemasi _.._...,, 

Esmanın u are etıne mı:nı 0 ara ıçerı- ıenmektedlr. Dii!er Holımda bandıralı Tra_ 
erker.den i )erine gitmışlerdir. Evde karı- 1 'dd ı· b. ü k - _L k ye girmiş ve onun n fl et 1 ır m na ·a - yanos vapuru da do;ı;rudan do;ı;ruya Akde _ taranndan hazırlanan gu·'zel ve mü emmel program aile yalnız kala 1 Ai ed Asiyeye yaptığı b la 6 ı:; 

d ~aya aş mıştır. nlze gidecektir. bOt" h. h Ik t f d tl k dil " d ihanetin farkınd olduğunu söylemi;. o ıı Bu esnada kızın annC$i Fatma da uyan- ııD şe ır a ı ara ın an mu a a seyre me6 e şayan ır. 
bu günahını koca•ına itiraf etmiştir. Bu sı- d . k . İnhfqıfar Umum Müdürü - İnhisarlar K d •ıh 1 Ed•ı• H il d R Ü Ü 
rada müthiş bir a•abiyete kapılan Ahmed, ~ış ve aiız kavgasına o a iştıra etmış - Umum Müdürlüğü bütçesinin müzakerelerin_ a ın ma 1 ınce a ywoo ev S 
bıçağını çıkarara kamıına saplamağa bnı- tir. . . d b" "k b' .• ··t .. de bulunmak lçiD btr müddet. eTVcl Anka - l l t 
Jamıştır. ~ı.sa bir zama!1 ~çın e uyu ır g~ru tu raya gitmiş olan İnhisarlar Umum Müdürü GA L PATRICK - W LL AM WAR- Hollywood'nn bütnn lOks ve 

Katil koca. A iyeyi cansız yatağa ıer- halını alan bu hadıse, komşuları ya.akla- Adnan Hıı.Jet Ta.n>mar dün sabah Ankara_ REN tarafından oymmmış Fransızca musiki, bntnn dans ve cazı 
dikten sonra k11nlı bı~ağı elinde olduğu rından kaldırtmış, birçok kimseler kapının dan şehrimlu dönmfiştiir. Bu seneki İnhi - ' sözln film. Yolunu şaşıran bir ile varyete revusn 
halde zabıtaya te•\:m olmuştur. önüne toplanmıştır. l'larlar Umum Müdürlüğü bütçesinde 400 bin kadını kocasının öldUrmeğe Baı Rolde" 

Bu aile faciasma müdCleiumumi mua • Komşulardan 22 sayılı evde oturnn Mus- liralık bir tasarruf yapıldığı blldırılmekte - l J O H N K J N G 
1 k k ·ı k tafa adında biri Hüııeyinin tec'lvüzü karşı- dir. hakkı var mı ? 

vinlerinden cevad c oymu§ ve ah o - yf d ) A EKLER JURNAL h b b b l . 
canın sorgusunu yapmıştır. (Devamı 7 nci sa a a Letonya sefiri - Letonyanın Ankara el- ynca: ıon dOnya ve ar a er erı 
;~~~~~~~~~~~===~=~~=~~~~~=:=~~~~~M~in~mM~~MD~ --~~h~n~ln~~~~~~m~~~.---~ 

.As r ik imtihanı veren Üniversiteli kızlar dün sabah Trarutlvanya vapurlle şehnmize 

l
gelmlştlr. Elçi, Relslcümhurumuza ltimadna
mesını tevdi etmek üzere dün akşam Anka_ 

Bir genç kız imtihan verlrken 

raya hareket etmışt!r. 
Deniz nakliye işleri - Amın törler birliği 

idare heyeti dün toplanarak deniz nakllye 
1.şlerl hakkında. görüşmelerde bulunmuştur. 

Denizyollarının nakliye iŞ]erlnden ba.şka 

diğer dairelerin nakliye işlerlnın de temını 
hususlarına çalışılma.sına ibırlıkçe karar ve
rilmiştir. Ancak bu dairelerin kömür lhtlyaçı_ 
ları ıçın Havzadaki kömür vaziyetinm tes _ 
bltinden sonra esaslı bil' karar venlecektir. 
Havzadaki kömür vaziyetinin anlaşılması Ü

zerine buraya vapur ta.hrık edılecektir. Bu 
suretle vapurlar Havzada muattal kalmıya_ 
rak dabna sefer yapacaklardır. 

Taksim mevdanı - Taksim meydamndakl 
yolların tanzimi ikmal edılm!Jtir. Yollal1ln 
arasındaki refürjlerle, bahçenin 'tamimine 
başlanm~tır . Üniversite talim taburunda kız talebe -ı lrerlik dersine devam etmiştir. ~akü.lidere 

.ain imtihanlarına evvelki gün baılanmıı - ayrılan günlerde kız taleb-: Ünıv.!rsıte ta-

t ı t
"ha la b"•t<\ bizzat talim taburu lim taburu binasında. imtihanlara girmek- .......... T······E···-Ş····E······K ..... K-···u·:·:~R .... _ ..... ~ 

11• m 1 n rı .... d' ş· d. 'L d ld dil · • . ,,.. - .. ·· te ır. ını ıye a.a ar ~ e e en neticeye 
komutanı bmbaıı Necmettın "ungormu~ .. '- 1 . ,L L d b'' "k b" 

•• v • •• gore &.ız arımız ırr.tınnan a uyu u mu- Kerimem merhumenin cenaze mer:ısi-
oldu~u halde, kız talebe ogrctm,.nJeıı yuz- vaffakiyet kazanmaktadırlar. Kız talebe - mine uzaktan ve yakmdan iştirak buyu
başı Ihsan Kocama:ı, yüzbaşı Necati Bayar, nin askerlik dersine karşı derin bir alaka 

d · tl ,_ d l '- _ ran zevata ayn ayrı teşekkürümüzü jfa-
Ü&tteğmen Necati Şalvuz yapm1tktadırlar. göster iğl rnemnuniye e ıtay o unma.a.ta 
Bu aene Üniveraitedt: 1500 kız ıal~be as- '' ya imkAn bulunmadığından cümlesine 

arzı şükranlarımm iblağ ve bnrada bu-
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

Huan Bey 

horkcı ııibi ben de 
del-ışctll memlt için-

_deyfm ••• 

Buı;;ünkü 

harbi •. 

•.. Acııba so -
nunda kim kazana

cak.> .. 

Hasan Bey -
Daha şimdidı!n bü
tün dünyn altın 

me,•cudunun 
de yetmişi 

topraklarında 

yüz

kend: 
bu· 

lundıığunıı göre A
merika azizim ..• 

lunmadığım cihetle teşekkürümüzü tak
dimde geç kaldığımdan dolayı kusurumu
zun affım saygılarımızla dileriz. 

lf 

.. 

Katırcıoi'Ja hanı altında. tüccardan 
l'tfehınd Kimll Cin.di n ailesi 

Bugün 

SAKARVADA 
Beyoıthrıda son rlefa ol1'rak 

CEBELUTTARIK 
CASUSU 

Fransızca kopyan 

VIVIANE ROMANCE -
ERIC von STROHEIM 
llAveten : GiZLi DONYA 

BOyUk keşifle~ filmi ..--·~ 

İ P E K Sinemasında ·--• Bugün 
Haftanın en zengin programı 

1- GENÇLER 
SEViŞiVOR 

Neş'e zevk ve güzellik filmi 
M1KEY ROONEY - LEW18 
STONE ve JUDY GARLAN 

. 2-TARZAN 
ve 

OÖLU 
Türkçe Sözlil 

S - Ankarada YJllt Şefin huzurıında yapılan 

19 lVlayıs Bayramı 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

L A L E en kuvvetli filmlerile yeni bir &ioemtt mevsimi yaralıyor. 
En gQzel ve en kuvveW görülmemiş 2 Fransızca tnm birden 

1 - Amerikanın en parlak yildııı ( CLARK GABLE'nio binlerce güzel 
artist ve sayısız milyonlarla hazırladığı muhteşem filin 

HABiL-KABiL 
2 - Şimdiye k11dar ydşanan heyecanların en kuvvetlisi ve gornlen 

filmlerin en fevkalldesi : 

MAHKOM K AD 1 N 
llaveten: DQnya bıı.berleri: BRtrt~ NYOZ (l'Orkçe) Paramunt Jurnal (Fransızca) 

Bugün L A ı. 1 Sinemasında 
Seaııslar: HABiL - KABlL 12.30 - 3.30 - 7 ve 10 da 

MAHKOM KADIN 2 • 6.00 ve 8.30 da 
Bugnıı 12.30 ve 2 matineleri tenı.ilnUıdır. "'-----

Bugün TAKSiM Sinemasında 
2 Büylik 

HARB 
ANNABELLA 

CHARLES BOYER 
Türkçe Sözlü 

film l:arden: 

KATiLiN iZi 
BOB BAK ER 

İstanbul da ilk defa 



Mtıit r-
SÖN POST~ 

=s 

1 1 Hldbeler 

MQıteri bulmak san'atı 
B lr incws rın m, leQilerde telbtr et-1 Sokak aotat, cadde cadde,_, eemt dali 

Harb sanayii kdfi derecede olınıyan küçük ve orta 
rnemleketlerin, harb sanayii mebzul büyük devletlere 
karşı koyabilmeleri ıneselesinin ehemmiyeti hiçbir 

vakit bu derece hayati olmamıştı 

. t.ıtı tlıfJıkıtUDıı ld:mı8eye betmıdire. laprlar. Jl'atat bir tane blle satmaya maı. 
lllllllif. Bu Jbclen tablolar aatılmamıt. Fa- vaff&k olamazlar. 
tat ressam Wıblıolannı aatmat için blr çare * 
bulmuo. Tablolarmdan her ~.l.rtııi blr bama- Reaaanıın metodu tadın liYlm enam Aııııı 
lln mtına yntlemJ.t, kendi de elinde fırçalar tıcıları tarafından iatbik ed111rse ytlzde yia 
:ıann önüne düşmüş ... Sokak sotak dolaş_ müsbet netice vereceği muhakka.ktır. 

....,., '" bir rtm içinde beş tane lablo ,.,_ J.feoelA bJr eaptacı, yapııtı f8P:~ 
m~ kaç güzel tadıhın bafma liJdlne 

. m metodu, her nevi etJa lçtn ayni ıar arkada kendi önde yola ç~; b 

p olonya, Norveç, Holanda ve 

Belçika sefıul~rini kazanan bu iki 

-tlthiı harb vasıtası bir haftadanberi, ıi • 
~I doiru Fransada, askeri tarihin ancak 

Ytetle kaydedeceği, harikulade iıler gör
lbeltte..ı' uır. 

di,.Uçek ve tank tümenleri, biri yerden ve 
teri onun üstünde uçarak havadan has -

lalın saflannı yarabiliyor, cenahlannı dola-
11.)or Ve gerilerini alarnk her taTafını sarı -
torlar. 

},· Uçak ve tank elele verip •ıkı ııkıya iı 
tıliji Yapabildiler mi onJann artık mu • 

"•ffak olamıyacaklan bir teY ve varaınıya-
:lan bir hedef kalmıyor. Bunların aç -
ı._.~ yollardan piyade seçiyor ve hazır -
~lan meydan muhahrebelerinl piyade 

t.ın•rnlayıp badehu kazanıyor. Eakiden .U
"-ri tiiınenlerinin sördüiü itleri, timdiki 

'-1hlerde, birkaç miıli daha seri ve daha 

::!ıee.tr olarak, uçak filolar ile eeri (hafif) 

eııler yapıyorlar. 
~ liafif piyade tankları piyade muhare • 

lırledrinj ikmale y~rarlar, fakat or~~ ve a· 
L t-.ıldardan miırekkeb zırhlı tumenlet 

ın..._ hareket harblerinde haıımin heı 
·~ mukavemetini kıracak müthi§ darbe 

'te >'•rına unsurudurlar. Bunlann delme ve 

t~ına kudreti. bilhuea muharebe uçak fi. 
nııın yardımına mazhar olduklan za 

lrıeıı, birkaç misli artıyor. Bu eebeble uçak, 
l:ırlıh otomobil ve zırhh harb arabalanna 
1-ı11 harbe allflllamlf olan ve bahusus elin· 

ele k&fi miktarlarda ve klfi va•ıflarda u • 
~k. tank veya bunlarla mücadeleye m11h· 

lılı ıilihlar bulunmıyan orduların mebzul 

:!•k ve tankla~la techiz edilmiş ordulara 

ı.- '11 vaziyetlcrı pek mü kül olacağı l'IŞİ· 
1Qlrdl1', 

Onun için harb sanayii kafi derecede o1· 
~il küçük ve ona memleketlerin, harb 
.. .._)'Ü mebzul büyük devletlere karıı ko

t•hilrnel · 1 · · h • • ·h' b' ~ erı mese esının e emmıyetı ıç ır 

"' t bu derece hayati olmam11tı. Biz bu 
flleleye hu sütunluda, birkaç defalar le-

~ ettik fakat bu mevzu üzerinde yüz de
d• daha konutsak yen vudır. Cünkii bu, 

Oirudan doğruya kendi meselc:mizdir. 

tiiJc küçük ve orta devletler kendilerini bü-
devletlere karşı korum11.k istiyorlaraa 

'"veli, aralarındaki ihtılafları t"8viye et -
llıe)i '- Veya unutmalıdırlar. Ondan •onra, bi-
le '-fhlt tolünü bmıkıırıık üçer, dörder bir-
llrıelidirler. 

't kayıdsız ve şart•ız birletmek ve küçük 
~ ortalardan büyuk ve denk devletler çı-
!lı '1rıalt lazımdır. işte ond~ sonra uyır.a 

tivazene hasıl olur. 

el Fakat ~alnız birleıımek, küçük ve orta 
tvletlerı kurtarama1.; çünkü bunlann harb 

.. "•Yileri büyük devletlerinkile yanşa • 

"'•l. O halde onların müıterek. umumi 
"1''d \1 •faa çareleri He de bezenmeleri llzım-

cht. Meaela uçak meat?letini ele .. lalını: 
"tfer bir memleket uçaklarını bizzat ken-

Japamıyorsa o memleketin. az veya 

~ harbin baflangteında malik olacaiı 
~ •yııını muh~faza etmesine iuıkıln 
~~r; ~ünkü Büyük llarbdeki ittari.~tik-

la.teriyor ki uçak zayiatl her ay yuzde 

~iir; yani bir devlet harbin baflnda ma

-... hutunduğu uçnk adedini muhafaza et
İltiyorsa her ay \,u adeddr. uçak imal 

-...... "Yeyahud .._ndan ithal eylemek 

~'niyetindedir. 1\1 .. sen, geçenlerde o -

lı: ki Amerika l..ir sf'.necle r.lli bin uçak 

~~lı: istiyormufo Eier Amerika bütün 

._ -.ıab aırf kendin:: hasretmek iatiy~r: 
0 Lalde taltriba 4000 faal uçak eahıbı 

'-1ı tuarlamıt demektir. 

1ı.ı,~\lhdan anlaşılır ki aanayisiz devlr.tler 
~ taDayj devktlerild uçtlk husueunda 

~~ınazlar; o halde onlar daha ziyade, 
~ uçak filolarından korunma çarck-
-... bakmak mecburiyetindedirler. Yani 

t--nnı büyük bombardıman uc;aklann • 

' Iİyade av tayyareleri teduikine urfe • 

'--~· Bundan ha~kft mebzul uçak müd11.-
ııllhlan tedarik ede .. ler. 

l..,an7a ic harbinden abnnn derslere Ki-

••••••.••••••••• YAZAN ···············ı 
Emekli general ı 

~s:m~~s~r~i~~! 1 
askeri muharriri J 

karıı İse ancak 45 milimetrelik.ler Ufi bir 
teafr yapmaktadırt.r. 

Gene bilmeHdh ki. uçak Ye tıınk mü -
dafaa all&hlari1e. muhtelif kllçllk ve orta 
birlikleri kafi ve mebzul bir ıurctte ıecfı'lz 
etmek kifayet etmez. aynl zamanda bun
lardan ordulann emrinde ayn ayn ve 
•Üratle harekete muktedir moUSrlii gıup1ar 1 ......................... - •••••••••••••••••••••••••••••• 

re 75 milimetre ve daha büyük çaptaki u- vücude getirmek lkhza eder. H. E. ErldJet 

netıeeyı verir mı. onu dilfllnüyorum: birinde gördülü robu, mantoyu, 
8atılmıyan tltablaruı mubarrirleri, ldtab_ pptayı. 
~ hamallara Jiltleaeler ve tendllerl de _ ~ ne gilzell 

mallann önlerine diiftlp aokak aot&k do.. Diye belenmek ıtıyadmda olan b~ 
la4salar, .tltablardan ııilnde yirmi, otuz, kırk ıapkaları hemen belenecekler: 
tane aatmaya muvaffak olurlar mı? Pek _Aman ne ıüzel 
zannetmiyorum. Diyeceklerdir. Bu ~ada p.ptacı da; * - Bunlar aatıııt diye balınna, totac .. 

Esa.aen reeamın metodu bizde tec:ribe e- lar, aatın alacaklardır. 1 

dilnılftir: Bin, uaml b1n bet Jilz buılıp Jil- * 
zü satıldıktan Jabud miiellif1 ıaratuıdan 111. Kadın tenfa1, b.dm &J&kt&blCJll ~ 
na buna hedı,e e4Ud1kten amıra certJe ta- her cına bdm ııtytm enam atanlar, bu 
lan dokuz Jils, J&hud da bin d6ı't yilz titab t.oddan Satlflıde edebWrler amma.. o 

Bir cevab aeyyar ~tab atımlarının ellerine nrllir. evll erkeklerin keselerine ne mlttar darl ~ 
yük•ek uçak bava vasıtalanna 3500-4000 Sayın okuyucularımızdan Qartambada Ger9l mileDU ODlann 6ntı mra JilrQmlS anı- .tılir, ocaıcıanna nemene 1nc1r dOd11r ~ 
metreye kadar müeeairdirler. Bu toplann Nurettin Sem1....&Jnna· BQ ma, mtıelliftn lali onlarm alzmdadır. Ba. bilmem. 

çak müdafaa toplan 2000 metreden daha 

~ . tınrlra. ,......, 
ufki meaafeleri daha çoksa dn ıakuli men- Beş ton •ltrlılmda blr uçat bombumm - l'Iİ&ıun. falan wrı J9Cl1 buçuk kurul& .. Vfl ... · .J/-,.llad 
~~~~~~~a~~~~~~=~~d~w~~~~~-----------------··---------------~ !> yma un ve okumadım. 089en 
ia kafidir. 2000 metreden daha alftğılarda Büyük Haı'bde Ahnanların Londranın bom. 
uçak vuıtalara karıı ise 20 ve 47 mili - bardımanlannda tuııandıklan en a~ır bom.-

metrelik toplar f,.,.nya harbinde pek müu :e~;>°°yatı:ogramlıktt ı. Bugtlntü askeri h&Ta a azam 1806 : 2000 ttlogramht 
mr olmak üzere mebzulen kullanılmıtlar - ~balardan bahaolunur. zaten en bt1yb 
dır. Bunlardan bqlı:a batatalı jnen yani İngıll.z ıbomt>ardunan uçaltlarmm taşıdıkları 
pike .. y~~n uç~lara kar~ ~akfnelitiifek ve ~!~~:ıı~~t:y:m~ır:oıeoo. il'• 'ekllde halledilebilir p 
batta tufekler bıle mlleuırdırler. Ruslanntl de 500 ~· .... _ ... _ '" &Uog. ~. Buna tfh'e 

Tanklara ka111 rank ve 11.lır tanklara bu bfi;rfik bombardıman ~a 9 tıon • Batıld 1r ei'tek oku zlm ~ kartı ağır tank kunanmn\ lbımdır. Fakat lut bomba ta.,ıtma.t llzım gelae yalnız en ,,..,,.,"" ba~=:!ı~lby-..ı-· anlatı: ~tor .:ı.tbadtr~~~haold~~-~!_,~ . atır Rus bombardıman -a. bunl .,-~- ,,_ ıı::JOUJl --. AanU.us. ya:WlliM --"" 
kafi tank yapamıyan ve kili tankı olmı • tek bomba ta•"""bD t .. "d-e• ardan btr yor. Mektubu oot ustmdm. Bununla beraber mata çalqmak elinlzdedlr. YapabUlralıılz. 

.,.,,_ ece enektir ki pratik hDllaaı _ ... datdllr· t1 -w.... blr1 A_,_ ........... ---
yan küçük devletlerin zırh delen topJarıs btrşey delfldir. Zat.en :aoo<J tnoluk bomba bu- Bu ,,_,,. ' ,.......... • -.&A o .. ..., .... um, __ .. un 
mebzulen malik olmalan lüzumu fU anda gfln matl6b en mtlthft ~r'Jeri ·yapmakta- otuyueam muhtelif tı.mll '" teıatı1er al- d1n nrecet.slıı. • 

bütün pddet ve fecHtile devam eden F rıan
u meydan muharebeainde dahi teeyyüd et-

dır. R il s. tında 90k fena blr bdlv&9 yapmll. netice - -r 
- ...... ._ ...... -. ... _. ____ .:..._ __ .aııe de senelerce Jı:atıanmıfb:r. Bana anlat _ lla7&ll &aJr11e19: \ 

Ama •k d •k• I tılı vak'alarda m8balAca JOkaa cehennem Sevmek tolç, fatat sevgiyi idame et~ 
rı 8 an 1 lnC hayatı geçirdlltnl söyleıpekte bMlıdır. met IOMUr. Ve kabahat de etseriya 1.t1 • ~ 

mittir. parti demir geliyor etmdl ne JSpabillr? Bu nzfyetl nuıı ıalllh ratmdır. Geotmstzınc ve nihayet ~ 
Bir onlu ya hnına la·k •<•l• n hafif, • • • edebilir? nefrete !nlaWı eden -uı: namı ~ 

orta ve alır tanka aahib olmalı veyahud iki A~enk~y.a aıparıı edilen demirlerden Okuyucum bana tendi yafl. azınk>tn ıra,. dı, anlatmamlfllUUS, fakat ben tabmlıı 
• ~ k ncı partının de Amerikan Export Uyn desinin dereceıd hakkında tafaftlt ~-m yoıımı, evveli llntrll bir cQnde b1r 

meMul uçak ve tank m'id fan vasıta v~ umpanyasının Ekz 't Exm' ._
3

• d"-Anmt k •·lh 

1 
·ı 1· :ımı er Ye ınratr unutmuş oldulu için kend1s1ne tattı blr yol "'9'" yere yap._. bir hareketten 

ıilahlanna malik buhınm !ıd•r. Aksi lok - habur al e ımanımıza gelmekte olduktan gösteremiyecettm Zira ha t.ı her fha ilblrarın söylenmlyerek lçte saklanmasın 
dirde, en büyük ordulann hile felakete 8 er a ınmıştır. · . ya. n aa - dan dolmuştur, ikinci bir hareket bu 1Ab1 

ugrıya ı ece erını r ran :ıdn Möz yarma .._ ~ v b'l ki .. r.· Mıntaka ticaret mudürlüg"u- 2500 tonu .sında oldutu_libt evlilik lşlerlnde de ber fe1 ran arttırm••, zaman da kin haline tıtr 
b~l?n _hu demirlerin de geçen defa olduğu yaşa, azme ve iradeye bakar. iniftir. Şimdi vaziyet tashih ed~lallir 

muharebeleri göstermişlir. Bur .. du ? uncu ~ıhı Pıreye çıkarılması ihtimali olduğunu is- Farzedinlz ki, fena ba.şlanmış bir işin için.. Garanti edemem. İki tarafı da ayni d 
Fransız ordusu ne kafi n&ır tanklara ve ne tıhbar etmiş ve vapurların yollarına de _ de bulunuyorsunuz. Yaşlısınız, azminiz, ıra_ seven bltarafın bir dostun huzurunda 
de hasmın bu neYİ .&anklarınm •rblannı vam ederek hamulesinin limanımıza i"ti- deniz aıfırdır --Ar ff 'hıı. .. u .... 1•re a.u..ı ..,.,.. kalble yapılacak bir hesablaşmayı fa ritm • &..:.. LLr.0:1 i 1 1 1 a.... ___.,.. _,.. - bulusum. 
delecek tank dam tillhlarına kafi surette -:- ._. te,e-~rde IMllDDmattw. nJı: dnua edip cllmel*D ..._ ,....ı..-

1 
Diler taraftan Sitlide 71tpdan modem • * 

ma ik olmadığından cephesı yanhnıı ve baataDenİll demirt.rini de aparif alan Bel- bir feYlnl• 70Jı:tur. Nihayet ctıntııı birinde Ayclmda N7 cB. iL• 79: 
ezilmittir. Tekrar edeyim. 20 ve 25 mili - çile~ fimıuı eiyui ve askeri vaziyet dola • •uzun aeyabate çıkmanın aaatb çalar, o •- Babaettltınts meselenin ıönill lflerf lle 
metrelik küçük toplar ancak hafif ve orta :yatıle bu!'la'! veremiyecı:iinl biJdirmiftir. man da göslerlnbd hayata kap1J8!8t a:ur - lltaaını göremiyorum. Bir doktora miir~ 

Bu demırlenn de Amr.oltadan Retirilmesi tuıununus. etm·"··-·-
tanklara karp müe11irdirler. Aiır tanklara · d'I ı_ • ~. - temın e ı ecedir. Buna muta.bil el'an pnç, demir llbl bJr 

•Son Poefa• ma edeW tefribla: 22 

GARİB IİR İZDİY AC 
Safft>t hanımın birdenbire çıkagel

mesi vaziyeti büsbütün mü~ülleştir
miştf. 

HalQkun sesi, ortalıktaki çekingen· 
liği ve gayri tabiiliği biraz giderdi: 

- Anneciğim, sana şaşacağın başka 
bir şey daha söyllyeceğim: Ben şimdi 
hemen gidiyorum. 

- Nereye? 
- Yeşilköye. 
- Ne diyorsun oğlum? Evlendiğin 

gün tayvare ile yola mı çıkıyorsun? 
- Vazife her şeyden üstündür an

ne, biraz evvel bir emir getirdiler. Mü
hlın bir iş için derhal hareket etmeli
yim. 

- Ne vakit avdet edeceksin ol-
lum? 

Zeyneb, oevab verirken Ha1Qkun 
sesinin 'hafifce tftred•tfnl. gözlerine 
garib bir hüzün çöktilğilnQ farkederek 
bilAihtiyar titredi. 

- Belli olmaz anne. Allah ne vakit 
isterse o zaman dönecetfm. 

- Yok çoculum, bu işler Allaha kal
maz: hava miisaid olmaz da tayyare ile 
dönemezsen trenle, vapurla gelirsin 

olmaz mı? 
Genç adam, yanaklarının kızardığı-

nı belli etmemek için başını çevirerek: 
- Peki anne ... dedikten sonra bir

denbire iradesini bularak: 
_ Şimdi artık gidelim; çünkü gec; 

oldu. 
Bir saniye &il'kOt .. gene RalOkun an 

nesine hitabeden sesi: 
- İstersen sen de Yeşilköye kadar 

bizimle gel anne, akşam vapurfle Ya
kacığa dönerain. 

- Sizi rahatsız etmez m.lyim ! 

• 
NalıWenı MtMJ.Ua Tah.in Bfll'lıand 

- O nasıl söz anne? Dönüşte Zey- ne demek olduğunu bilen Saffet hanım 
neb seni iskeleye bırakı'r. hemen geri çekilerek yerini Zeynebe 

Bunu söylerken yardım dileyen ba- verdi: 
kışlan Zeynebe gitmişti. Genç kız onu - Kocamı elimden aldı deme kızım. 
bu müşkül ve heyecanlı Yazıyetten Sesi titriyordu. Zeyneb de helecan-
kurtarmak için derhal atıldı: dan boğulan bir sada ne: 

--. Tabii pek memnun oluruz efen
diın. 

Küçük otomobile müşkü'atla yerle
şerek yola çıktılar. Genç evliler kendi 
düşilncelerlne gömülmliş gibi susuyor
lardı: fakat oğlunun saadetile neş'ele
nen müşfik anne, durmadan ona sual
ler soruyordu. Nihayet RalOk bu kan
§Jk ve fiipheli vaziyeti annesinden ta
mamile gizlemek mak.c;adi'"e hemen bir 
hikAye uydurdu. Bu biklye hakikati 
tamamile değiştiriyor. onlan adetıl bir
birini seven iki in:;an yapıyordu. Bunu 
dinlerken Zeyneb onun annesini üz
mek fstemedilinf ve onda herhangi bir 
ffiphe uyandırmamak titfzliğile hare
ket ettiğini anlamış ve birbirlerini bu 
derece seven bir ana ile ofulnn ara
sında kendisini yabanrı görerek mah
zunlapn.ıştı. Şimdi Hali.ilrun haricen 
sert ve haşin gı'l>i görünmesine ratnıen 
annesinin ~a muhabbetli bir ço
cuk olduğunu Ulıyor ve bilhassa Saf
fet hanımın oğluna karp gösterdilt 
şefkat ona kendilinin anuızlığını ha
tırlatıyorc:hr. 

Yeşilköye geldikleri zaman. tayya
renin hareketine pek az b:r zaman kal
mıştı. Genç adam otomobili daha lril
ratle ytlrilbnele başladı. 

Tay:yare harekete miheyya bir ~ 
de idi. Hal<lk derhal başlığını, 1öz11Ur
lerint takarak. hazırlandıktan sonra an
nesini& ellerini tuttu; fakat Jençlllin 

- Rica ederim efendim:.. dedi. 
HaIOk onun da elini tuttu ve gözle

rinde derin bir ri.ca He ona baktı. Bu 
bakışlarda: 

- Dünyada en çok se,•diğim bir an
nem var. Bu müşkül dakikalarda ona 
lçtmin helecanını be'li etmemek, ona 

ebediyen veda ederken cesaretimi mu
hafaza etmek için bana yardım eder 
misiniz? 

Suali okunuyot'du. Zeyneb kısa bir 
an tereddüd ettikten smıra ellerini 
genç tayyarec;nin aYU~lan arasına bı-

raktı. Kendis'ne karşı bu kadar iyi 
kalblilik ve ilicen3bJık gösteren bir a

dama bu kadarcık bir yardım etmesi 
çok muydu? Fakat bütün bunları. kü
çük parmağını kuvvetli bir çarka kap
tınnca bütün kolunun ve hatta vücu
dünün o çarkın içjtıp girmesini mene
demiyen bir adam aczile ve biraz da 
gayri şuurf bir tarzda yaparken kendi 
kenqisine: 

- Hayır, böyle biT gencin ölüme 
koşmakta olmasma imkin yoktur. Bu 
derece sade ve hatta ne•'eli başlıyan 
bir seyahatin sonu bir felaltct olamaz! 
diye tekrar ediyordu. 

Gitmek zamanı yaklaşınca Baltık 
annesinin boynuna sarıldı: 

- Allaha ısmarladık anneciğim. 
(Arkası tJGr) 

HID 
--~~~~~~~~~ 

~.-.. Bunlan ~-... 
bWyor mu 

idiniz P 
Yoz sena boŞ:. kalan ev 

Laşinvardakı, Pe 
ril! ev tam bir asır 
boş kalmış hiç kım 
se orada oturmak 
istememişti. Bu -
nun sebebi, halk 
arasındaki bir hu
rafe idi. Bır gece 
Perili Köşkte ka • 
lacak olan her • 
hangi bir şahsın 
şafaktan evvel perll'1'in çıkaracaklm. 
müthiş soğuk tesirile donup clecejiq 
inanırlardı. 

* Mukallid kuf 
Avustralyada bulu

nan bir nevı kUf, ses 
taklidinde papağandan. 
çok ileridir. Bu kuş kö- .-A~ 
pek gibi havlar, kedi gi- ~ 
bi miyavlar. U.fak bir / 
çocuk gib: allar. Tren. vapur düdükledr 
nin sesler!.nı taldid edebilir. 

* Kanndan konuşulır mu? 
Karnından konuşanlara vantrilok ta .. 

bir ederler. Vantrilotların ekserisi buna 
kazanç vasıtası yapmışlardır. Müzikhol • 
1E:rde manken]eri karşılarına alırlar ve 
kendileri dudaklarını kımıldatmadan lrıo. 
nuşarak g\iya mankenleri konuştururlu. 
Ve mankenlere cevab verirler. 'l'ek bap. 
na biri asıl sesi, diğeri de dudaklannı ta. 
pırdatmadan çıkan sesile konuşanı.,. 
kavga edenler mevcuddur. 
Meşhur bir İngiliz vantrilok'u, kencll • 

lerinin karından ses çıkarmadıklarını ... 
sin gırtlaktan çıktığını iddia etmekt~ 
Vantrilok doğuştan olur, fakat billhare 
talimle kabiliyet arttmlır. 
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(Memleket llaberleri) 
Aksar ydaErvah dağında Yılanın hücumuna 

demir madeni bulundu uğrıyan köylü 

Tornacı al·ınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
Kırıkkale fabrikamızda çal~tırılmak ı.izere san'atlar mektebi mezunlarlle ~ 

san'at erbabından tornacı alınacaktır. 
Askerliğini yapmış olo.nların nüfus ve terlıls vesikası, doğruluk kfl.ğıdı ve bonserv1s 

su:rot:lerlni fstıdalarına bağlıyarak Ankarada bulunanların Ankara silA.h, İstanbulda. 
kilerin Zeytinburnu ve İzınirdekllerln de Halkapınar fabrikalarımız müdürlüklerine im-

Madene Ervah daijında rastlandı yUzde altmış 
nisbetinde demiri ihtiva etmektedir 

Demır madenine rastla nan Ervah dağı 

Muhtlif yerlerinden so
kulan köylünün hayatı 

güçlükle kurtarıldı 
İzmit <Hususi) - Kandıranın Bürhanlı 

köyünden İsmail oğlu o.ını.an namında bir 
köylü kasabadan köyüne dönerken bir kü -
me arı görmüş, bunları yakalamak iç.in arı

ların peşine düşerek kınl açılmış. Arılar bü
yük bir abca konmuşlar. OSman anları av
la.ınak için çareler düşünUrken, O esnada 
bfiyük ve knra bir yüan görmüş, kaçında 
vakit bulamadan yılan, zavallıya hücum e
derek üzettne atılmış, müthiş bir boğuşma 
olmuş, yılan, adamcağızı muhtelif yerlerin
den sokmuş ve sonra bırakıp gıtmiştlr. 

Neden sonra Osmanı baygın bir halde bu
lup Kandıraya götürmüşler ve ölümden güç
lükle kurtarm~lardır. 

Aksaray Ziraat Bankası 
IAgvedildi 

tihan olmak üzere müracaat etmeleri. (4103) 

Gedikli Erbaş Hazırlama orta 
okul.arına talebe alınıyor 

1 - Kayserıde Gedikli Erbaş hazırlama orta okulunun I. ll, ID. sınıflarına Kınkka -
lede San'at Gedikll Erbaş hazırlama orta o':ulu !le Ankarada M~lkl Gedllki Erba.§ ba
zırlaına orta okulunun yalnız 1. sınına.nna ônümüzdeki Eylülde başlayacak olan HD-
941 ders yılı için talebe alınacaktır. 

2 - İstekli talebelerin Türk ırk.ındlUl olması, kendisinin ve ailesinin kötü hal ve cıôh -
ret s:thıbl olmaması, sıhhi muayenede snğlıı.m çıkması ve yapılacak seçme sınavında 

kaznnmıısı .şarttır. 
B QedUki hazırlamo. orta okullarum aıinacak talebenin yaş haddl: 

Sınıf Yaş 

Gadikll orta r 14:17 
-. -. II 15:18 
• -. III 16:19 olma .. 

Bu yaşlara aid boy ve ağırlık hadleri askerlik şubelerindeki askert liseler ve orta 
okullar talimatının 71. maddesi özlerine uygun olması lAzımdır. 

4 - Her üç okulun ı. smıfına istekli olanların boş sınıflı ilk okulu btt.lrmlf oımaıaıı 
şarttır. Orta II ve m. sınıflara girecek olanlar bu sınıflara terfi ettiklerine dair tahsil 
vesikası veya şahadetname" göstereceklerdir. 

Aksaray (Husus!> - Aksarayda İktısad daj yapılmasına llizum ha.sıl olmuştur. Ya _ Aksaray CHwmsl) - T. C. Ziraat Bankası 
Bankası Müdürü Süreyya tarafından Ervah !kında gerek demir bulunan yerde ve gerek- Aksaray Şubesi Müdürü B. Hlmid Beşkar -
dağında demir madeni bulunmuş ve hAdlse se Acıpınardaki kömür yerinde Maden teL deş bankanın Kastamonu ~ubesl müdürlü -
Macıcn Tetkik ve Amma Enstitüsüne haberlkik ve Arama Enstltlisü tarafından sondaj ğüne tayin edilerek yeni vazifesine müt~ -
Yerilerek bu müessese tarafından yollanan yapılacaktır. vecclhen Aksnraydan hareket etmiş ve bu -
jeolok mühendis Her Lnn rorafından bu haf- ıvüt blr halk kütlesi tarafından uğurlanmış_ 

5 - Hangi sınıfa ilstekll olursa olsun W yıldan fazla tahsili terketmlş olanlar ft eY
velce Gedikliden veya a.skert okullardan çıkarılanlar alınamazlar. 

6 - Kayserlde Gedikli Erbaş hazırlama orta -Okulunun her üç sınıfı 1le Kı.rı.k.kakde 
So.n"<ın Gedikli hazırlama orta okulunun r. sınıflarına köylü istekli, Ankara Mu.ıfki 
Gedikli hazırlama orta okulunun r. sınıfına musikiye hevesli şehirli istekliler alımr. 

7 - Yukarıdaki şartları haiz istekliler ıo Hazrandan itibaren ibulundukları yerin ~ 
kerllk şubesine müracaat ederek diğer t.:aydU kabul şartlarlle müracaat yollarını nl • 

ta içinde mahallinde tetkikat icra cc:Ulml.ş - Edirne polis mUdUrU deftişti tır. 
Ur. Edime (Husus!) _ Vilayetimiz P<>l!a mt'ı _ Hfı.mld Beşkardeş bankanın değerli mü .. _ 

renmelerl llAn olunur. (1732) (4351) 

Mühendis Her Lan hem demir bulunan dürlüğüne Afyon müdürü Faik te.ytn edil dürler1nden olup Aksarayda bulunduğu uç 
terde "<:.~em de evvelce haber verllen Acı _ 1 mtştir. - sene zarfında genişletti~~. v~ ~urdujtu tarun lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 

Harici Askeri kıtaatı ilanları 
)nnar koyı.indekl kömür ibulunan mahalde I Emniyet Müdürümüz Hadi arzualle ta krodl kooperatifleri ve koylum.uze yaptığı ge 
tetkikat yapmıştır. Mühendisin ifadesine gö. mnkamlıklardan birine tallb olmuştu i -niş yardımlar ve tüccarlara gosterdlğt kredi 
re 4>ulunan maden % 55 ve GO nlsbetfnde de_ dirnede dilriistluğü ve çalışkanlığı ile ken = kolaylıkları dolayıslle muhitin hürmet ve 
mırı ihttva etmekte ise de madenin zengin 1 dlsini herkese sevdirmiş olan Bay Hndlye muhabbetini }'.azanmış değerli bir zattır. T ki ddına teslim edilmek ve yeni çuvallı 1 500 aded seyyar mutfak ita.pah zarna e 
bir damar olup olmadığını nnlamak için son yanı vazl!eslndt muvaffakiyetıer dileriz. Aksaray mu~lti mumaileyh! kaybetmekle olm:k \e ayın nihayetine kadar teslim fal"- slltmeye konmu.,tur. bıalesl 28151940 

!haklı bir teessur duymuştur. Yeni vazife - tile 200 ton arpa alınacaktır. Pazarlığı 27/5/ günü saat 11 de yapılacaktır. Umumt ta 

l Çorlu • Barutgücü maçı ) stnd_e muvaffnklyetıer temenn.ı ederiz. 94-0 Pazartesi gilnü saat 10 da Çorluda Kor nl tutarı 175,000 llra, ilk teminatı 10,000 
_ Dığer taraftan Aksaray Zıraat Bnnkası satınalma Komisyonunda yapıla~ktır. Mu- radır. Nümune ve şartnamesi hergün 

şubesi lAğvedll~lş .. v~ ~_Jıı.nlığa tahvil ed~ - hammen bedell 15,400 ll:radır. IsteklUerin yonda görülür. İsteklilerin Ticaret 
mlştlr. AJnn mudurlüğune muhasebeci Zıya belli gün ve .saatte Çorluda komlsyona gel- da kayıdlı olduklarına dair vesika ibras e 
Baran, muavj~liğlne de muhnsib Zeki Altın- meler!. (1730) (4349) mek mecburi etindedirler. isteklilerin ~ 
soy getlrllmlştır. Muamell'tt şefi Hidayet Sa- * Y 

2 3 üncü dd ı rt d 
yaı- bankanın Şfbinkarahl.sar ajanıınına ta_ 72 000 kll-0 sı"ır etinin kapalı znrna eksilt.. saılyıJ.ı k~~unun ,_;e tamrUa he eda~nd 
yl • ' 6 z ı veslA<lo ve ....... nunun aw u~ 

n olunmuştur. mesl 13 G/ 940 günü saat 15 te İzmitte tü- teklif teminat mektublarını .ihale eaatın 

OrgUp ve Pınarbaşı 
kaymakam!arı becayiş edildi 

meu Satmalma ~o~nunda yapılac~ktır. den bir saat evveline kadar İzmirde 
Tahmin edU~ fıatı 2:> kuruş ilk temınatı vnda Tümen Satın Alma Komisyonuna ,,er 
1350 liradır. Isteklller!n Bbelll gtin ve saat. 1 1 0681 3866) 
ten bir saat evvell?e 1m4ar ilk teminatınrlle me er · * -
kapalı zarflarını Izmitte tümen Satınnlına hni.ln edil fi t 2610 um o1f1 

Ürgüp CHusust - Bir buçuk senedenberi Komisyonuna vermeleri. (1733) (4352) 
6
Behdedrine tal ki e~ 2;1~1940 kazamızda kaymakamlık yapan Komal Taş- * 1 a e rago a ma nesı tınal 

kıran Pınarbn"' laı k 1 ır; kled. günü saat 11 de Ankaxada M. M. V. Sa 
. ........ yma am ıı;ına na 1 - 901 ton saman kapalı zarna eksiltmeye ma Komisyonunda pazarlıkla satm aıın 

Qorlu (Husus!) - 19 Mayısta Çorlu Halkevının daveti üze-'-e temsuı b·ır maç yapmak lerek vazifes~e hareket etmiştir. Pınarbaşı konmuşt.ur İhalesi 3/ 61940 Pazartesi günü cktır İsteklilerin 6264 liralık kat'l t.emınn: 
u.u kaymakamı Ihsan Ecemiş de kazamız kay · . · . 

fizero Çorluya gelen Bakırköy Barutgücil takımı ile Çorlu Halkevi ta.kımlannın karşı- makamlığına tayin edilerek vazifesine ba : saat 11 de yapılacaktır. Muhammen tıatı ıarile birlikte pazarlık gün ve saatinde oı 
f.lflllaları idman sahasında yapılmıştır. Güzel oynamasına rağmen Çorlu takımı 3.Jl sa- lamıştır He iki k k şd 18,515 lira, ilk teminatı 1004 liradır. E-vsaf ve kiır komisyona gelmeleri. (1724) <4278 
"'l il k b t i t F . r genç ayma amunıza. a _ . 
"•-::e~a·y:-e .. m~ş·ır-.. o"".to.ğr~a~f-1-:kt~ta•k•ı•m·ı~g~ös~· .te;.nn...;.;e..;k.;.ted;.;,;,;.lr~ .• - ___________ _:;,Ye:n~i~va~zi~fe:ler~in~d~e~b:!:~n!!l!ar~d:!;il~c~ri:z·;_ ___ şer~itl hergun komisyonda görllfür. Istekll _ * ~ lerm belli gün ve saatten ıbir saat evvel res- 72 ton sade yağı kapalı Earfia eksiltme 

.Son rosta» ııın tarihi tefrikası: 60 O d'a öylece duruyor, belki de bakış- ml vesika ve teminat me.ktublannı Ed.irnede konmuştur. Muhammen bedeli 90,7!0 
]arı - halıi _ kimi istiyorsunuz sualini Sanayi kı.şlasında sntınalma. komisyonuna ilk teminatı 5786 liradır. Şartname ft e 

Gerilen bir el, boşanan bir su gıbi 
yerinden fırlıyan genç, ihtiyar heki
min çekik omuzlarını bütün kuvvctile 
sarstı: 

-· Neler soylüyorsun Şerefettin 
Söyle, söyle, onun nerede olduğunu 
bJliyor musun? 

Şcrefettin kamburunu kabartarak 
memnun bir kahkaha attı: 

- Gördünüz mü pek aciz sandığı
nız ihtiyar hekiminizin hala eski hü
nerleri kaybolmamış. hfıla en çaresiz 
sanılan derdlerc bile deva bulmak 
kudretinde.. onun nereda oturduğunu 
:ı·o sizi ne derece scvdığini babamın 

adından daha iyi biliyorum. Kuş avu
cumda, fakat bir şartla size söylerim. 

- Söyle, şartın. ne ise razıyım. Ser
\Tet, mevki her ne istiyorsan senin ol
ıun. 

- Her şeydrn önce sizin saltanatı
nızı isterim. Şartım bugün kurultaya 
f§tlrakinizden ibaret. 

- Vallahi ederim. İşte yemin ettim. 
istediğin gibi kurultaya iştirak eclece
glın. Cabuk söyle, Zeliha nerede? 

- Emir Alfıctfüı kızı ile beraber 
Postatta Arablardan kalma kliçük mes
cld'in karşısındaki eski kona~ta oturu
t\'or. 

Delikanlı birdC'n canlanmış. hiiviye-
1fni bulmuş bir insan çevikliği ile clı

§an ftrlıyarak n k ve şevk içinde la
lasına haykırdı: 

- Haydi Salnmış! Çabuk atımı ha
zırla! 

* Çılgın gibi at siiren sultanı gözden 
kay-Oetmemek fçln var kuvvetfle dtr.
gin1ere asılan ihtiyar Salamış belki 

Yuzan: Hasan Adnan Utı 

ömrünün en çetin koşusunu yapıyor
du. 

Tarif edilen evi bulmakta güçlük 
çekmiyen delikanlı, ümid, azim ve hill
ya dolu lbir canlılıkla atından atlıya
rak merdivenleri dörder dörder tır

mandı. Eskiden - sahte bir nam altın
da - ürkek v~ çekingen konuştuğu o 
sevgili kıza şimdi karannı vermiş bir 
insan cesareti ve hakiki hüviyctile, 
daha doğrusu tam bir sultan gibi ge
liyordu. Açık konuşacak ve onu res
men babasından istiyecekti. İlk defa 
olarak işgal ettiği makamm taşıdığı 

gururu duymuş ve saltanatının saade
tini hisseder gibi olmuştu. Hızlı. hı11ı 
kapıYJ çaldı. Kalbi, bu vaziyette olan 
bir insanın heyecanile çarpıyor, ilmld 
ve sevinç bu boğucu heyecanı tath bir 
şekle sokuyordu. Kapı çok geçmeden 
açıldı. Günlerce aranılan ve gecelerce 
düşünülen, ıztırab veren ve sevilen 
güzel, yeşil gözlü kız, karş1S1ndaydı iş
te!. Sakin ve hiç tanımamış gibi sordu: 

- Kimi istiyorsunuz? 
Zaten hayret içinde olan delikanlı, 

şimdi şaşkınh~ın şuurunu bfü.bi.itnn 
hiçe sayan bir darbesine uğramıştı. 

Hakikaten kimi istiyordu? Ne için gel
mişti? Bu kıza ne diyecekti şimdi? 

Günlerce tahayyill ettiği ve hlçbtr 
zaman malik olaca~ına innnamadığr 
bir saadetin birdenbire hakikat yak
laşmastle derhal kararını vererek il
mid ve irade ile buraya gelıntş, ken
dini beklenilen, şiddetle arzu edilen bir 
insan yerine koyarak ko§ll1u~; fakat 
değil, beklenilmek hatt- tanınmamak 

gibi garfb btr halle kar§ılaşınca oldtıltı 
yerde taş kesilmişti. 

vermeleri. (1703) (4071) tı herg{ln Komisyonda gOrülür. hı.al 
tekrarlıyordu. Bir dakıka daha geç:se * 30151940 Perşembe günü saat 18 de n.ııı: ....... "' 

kimi istediğini hattrı .kim olduğunu bi- Aşağıda yazılı mevad Dörtyolda belediye eli Tümen satınalma komisyonunda JaınlJl 
le şaşıracak, değil ümidini, belkı hnfı- salonunda adkeri satmalmn komisyonunda caktır. İsteklllerln 2490 sayılı kanunun 1 
zasını, şuurunu kaybetmiş bir insan eksiltmeye konmuştur. İhaleleri S/6/940 Pa. 3-cü maddelerinde-ki vesiknlarlle bera 
halinde koşa koşa buradan uzaklaşa- zartesi günü saat 14 de yapılacaktır. İstekll.. muayyen günde ihale saatinden bir saat '1f 

caktı. Bu korkunç hale düşmemek irin, Ierin hizalarında yazılı temlnatlarlle komi&- vellne kndnr teklıt mektublarını Kırtıare • 
~ yono. gelmeleri. (1701) (4035) llnde komisyona vermeler!. (1697_S99t) 

yavaş yavaş eriyen hassalnrının baki- Cinsi Kilo tutarı teminatı ilk * 
yesini toplıyarak: Lira Lira Kr. Hepsine tahmin edilen fiatı 45,000 Ura ~ 

- Zeliha - :iiye inliycbıldi - beni lan 150 ton tenekelerlle birlikte bensin 
tanımadın mı Zeliha? Ben Tekin, daha Un 260.o.oo 39,000 2925 zarlıkla s:ıtın alınacaktır. Pazarlığı iT/& 
doğrusu Nurettin Ali, seni almaya gel- s. Eti 219,000 32,302 2422 65 Pazartesi günü saat ıı dedir. Kat1 temintı 

Odun. 1,324,000 13,240 1003 6750 lira şartnamesi 245 kuru~a komlsyo 
dim. Saman. 802,400 3,326,40 239 48 dan alınır. Tallblerln muayyen valdıte 

Genç kızın yüzünde sade hatları gfi- Yulaf. 464,000 21,792 1'648 40 karada M. M. v. Satın nlma komlsyonun 
lümscmeye benziyen acı bir ifade be- K. Ot 302,400 10,594 794 06 bulunmaları. (1713) <CO 

lirdi: 
- Beni almaya·mı geldiniz? Alda

tıp bedbaht ettiğiniz kızı §imdi de bir 
cariye gibi mi kullanmak istiyorsu
nuz? 

Pek fena bir şekilde de olsa, genç 
kızın demin büsbütün inkar ettiği ma
ziden söz açması delikanlıya biraz ko
nuşmak cesaretini vermi9tl: 

- Beni affet Zeliha • dedi - büyük 

bir hata daha doğı·usu çocukluk yap
tım. Sultanlığın ağır 'kayıdları altında 
idim. Hakiki hüviyetimi versem be
nimle konuşmaktan çekinirdin. t~te 
nihayet kusurumu affettirmeye, seni 
almaya .geldim. 

- Beni almak mı? Eğer kendi Tt

zam ile hareket etmemi istiyorsanız 

arzularınıza hiçbir zaman ramolmı 

yacağım. Yok eğer bir hükümdar gibi 
:hareket etmeye karar verdinizse tabii 
kudretiniz var, kölelerinize emreder, 
beni bir csfr gibi saraya sürükletlrsi
niz. Fakat o zaman bilmem yaşamak 
arzusunu da ban~ zorla kabul ettirebi
lecek misiniz? 

Gt>z yaşlarını güçlükle tutan Cleli
kanlı ellerini ona doğru uzatarak: 

- Böyle konuşma - diye sızlandı -
bu kadar !hain olma Zeliha! Ben seni 
bir sultan, bir melike gibi almak tstf. 
yorum. 

(Arkaaı tHır) 

fstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu lıanlan 
Karadeniz boğazı kıtnatı için yirm.1 bl.n Komutanlık kıtatlan için elli beo bin kil 

kilo taze kabak ne yirmi bin kilo ta - taze laıbak ile elli beş bin kilo tase 
ze fasulye açık eksiltme suretile satın açık eksiltme suretlle satın alına.caktır. 
alınacaktır. Eksiltme 4/6/940 giınü saat on ıllt.me 4/6/940 gilnü sa.at ondadır. Mtı2:wD1 
birdedir. Muhammen bedeli !tabak için bin men bedeli kabak tçl.rt üç bin ilç yil3, fuulY 
altı yüz, fasulye için iki .bin ı;ekiz yü:ıı liradır. için altı bin altı yüz liradır. Muva.ı:tat ıe 
Muvakkat teminatı üç yüz otua liradır. 1s - minatı yedi yüz kırk i>eş lira elli lturu§tut 
teklilerin şartnameyi görmek için her ııün isteklllerln şartnameyl. görmek için ber 
ve münakasaya. iştirak için de belli giln ve ve münakasaya iştirak için de belll gtin 
saatte Fındıklıda komutanlık satınalma t.o_ saatte Fındıklıda 'komutanlık satın&lma 
misyonuna gelmeleri. (4049) misyonuna gelmeleri. (4050) 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
İdaremize (260) ve (210) Ura -.vlık ücretle birer yüksek ml.mar veya 7'.\kSek miihendtıl 

ve (170) lira ücretle üç mühendis v&ya. fen memuru alınacaktır. 
Talihlerin istida ve evrakı mtisbitelerile blrllkte 5/6/940 tarihine kadar .AnkaradA 

P. T. T. Umumi Müdürlük MuamelD.\ Müdl\rlilğüne müracaatları. (2476) (432()) 

Askeri Orta okuluna Talebe alınıyor 
ı - Konya askeri orta. okulunun her üç sınıfına da önümUzdckl EylQ.lUıı blr1001 gtl

nü başlıyacak 940:941 ders yılı için talebe a.llnacaktır. 
2 - İstekli talebenin Türk ırkından olması, kend18inln ve allcsinin !kötti hal ve cımı

ret sahibi olmam.ası sıhhl muayenede saRlam çıkması ve ynpılaetı.k seoıne sıncıvında da 
kazanması şarttır. 

3 - Bir sene tahsili t-Orkedenler, yaşını büyültmüş veya küçfiltmüş olanlar,. bmdi 
okullarının sınıf seçme sınavlarında 1pkn veya bütünlemeye kalanlar, ynşla.n boJW1 
ve ağırlıkları tnllmattakl hadle.re uygun olmıyanlar askeri okullara. alınamnızlar. 

4 - İsteklllerln, şhndi oldukları okullarda tııhslllerlne devam et.nıeklt.I b8mW 
10/Hıızirandan itibaren bulundukları yerlerdeki Mkerllk au.be8lnden dt~er ~ükab1' 
şartJarlle müracaat yollaruıı ötrenmelertni ve buna. göre de b.ydükabuı k!ğıdlar:ını eıı 
geç 30/TemmUZ/940 tarihine tadar tamamlanuf olmaları lAzımdır. c4'360. 



,,,_25 Mayıa 

Şlmall Fransada üç gün evvel başllyan 
büyük muharebe dün de 

oeceye kadar bütün şiddeti le devam etti 

SON POSTA 
./"' ...................................................... , 
. Re~.e~i~!~, 1 ~ 

Şimal mıntaltasında. d~n tazylkl-ı 
nı ştddcUendlrmeğe çailfDU.ktadır. Ankara Radyosu 

i:: Somme hnttı üzerinde ıotaatunız s,,ttr. 
dnd edilen mevzUert sağ]ıa.m bir surette : DALGA UZUNLUGU -

: işgal etmektedl.rle.r. j 1648 m. IBZ Kes. IZO Kw. 
ı Sedan'ın cenubunda., düşman Jrulla.n. E 'l'A..Q. 19,7' m. lGJ!IS Kca. ıo Kw. 
İ dıttı vn.sıtnla.nı. rağmen mah.si\s blr ıte - T.A.P. 11,10 m. 9'65 Kca. ıo Kw. 

(Ba.ştara.fı 1 inci sayfada) Londra 24 (A.A.) - Royterin askeri ı rakk1 ltnydetmebtztn htlcuınlanna. de _ 
llll.z irtibatı temin edememişl~rdir. muhabiri bildiriyorı ! vam etmiştir. 

Aakert mU.,nhidlerr. görtı, C«!'rt'yl\n et - Audcnarde' do Eacaut'yu i:eçmiş ulnn i PAZAR 26/6/19~0 
:eltte olan harbin mUttofikler için iki heh Alman cüzütan~Jannın :nilteakiben geri ! Akşam tebliği 12.30: Proğra.m, ve memleket 5aat ayarı, 

cfi vardırı püskiirtillmesi ve hattın bu kısmının sıkı au- İ Pnrls 24 (A.A.) - Akşam tebliği: 12 SS: Ajans ve Meteoroloji haberleri. 12.50: 
1 - Aml:t mıntnknaında aç.lmııı olan rette takviye edilmesi, çok bllylik bir e Bir kaç r,f'ndenberl şbntılde ve bmws. Mllzik: Beçllm~ ~erler. Çalanlar: Cevdet 

lrtdlğf kap;\tmnk. hemmiyeti haiz bulunmaktadır. Bu tehdld sa cambrnl ve Arras mmtaknlannda ce. İ Çartıa., Kemnl N. Seyhun, Şerif İçll, İzzettin 
..ı~ 2 - Man' 81\hillerine kad&r inmiş •.>hm ve ayni zamanda dUşmanın Boulogne üze- reyan eden Salnt.Omer ve Boulogne mmJ Öktc. Okuynn: Nuri Halil Poyrnz. 1.8.15: Mil-
"Ufınan kuvvetlcrinı tcmiz.lemek. rine şimale doğru ilerleyip, çok tehlikeli takalarına ka1ar ynyıla.n şiddetli mu _ ' zık: Hnlk t1lrk1llerl. Azize Tözem ve Bnn Re 
d Manı aahillerindu çetin hir ınuharr·be - bir mahiyet arzetmekte ve tıimnldeki müt- hm-ebeler cephem1zin heyeti umumiye _ ceb. 18.30 - ll.SO: Müzık: Kfiçuk Orkestra 
'Sen sonra Alma.nlar tarnfınden iş~al cd:!cn tefik orduların münakalatım ntıl bir hale sinde lmt dadın yeniden tesisine bu a.ne (Şef: Necib Aşkın.) 1 - Demerssemann: A -
?ul~ne' dR1'i lngiliz kuvvetleri. ehı-m - g«!'tirmeği istihdnf eylemekte idi. kadar lmk~n vermem~. ro.njuez'de bir bayram. 2 - Becce.: RUyn 

ıniyctt.lz zayiatl" çekilmeğe muvaHak ul - Vaziyet, bugiin hali ıle çok ciddidir. Sedan cenubunda bu sabah blld!rllen CiKeman için.) 8 - Michell: Ça;da.ş, No. l. 
tnutlardn. Somme'un ııinıı-lindeki gPdikten yulnız bir Alman taarruzu kuvvetıı WISltalarln :ya. 4i - Hanschmann: Andalusia (Ispanyol val.. 

Boulognc, Franıadaki lngiliz ııeft:rİ kuv· Alman fırkasının hafif unsurlan geçmeğe pılm~ır. MukabO tnarruzmnuz pelr ba- sı.) rı - Joseph St.raUS3: :Köyün kırlangıç -
;cdtlerinin deposu idi. İngiliz kıt'nları bu - muvaffak olmu7 bile bulunan. eıkı muharib rlz muvnffaklyetlerc mftneer olm~ lan (Va18.) 6 - RebikoU: Nool Ağacı Talsı. 

11 IU\ çckildlklorl sıradn, İ11$c v~ ınühım- olduklarını ~inıcllyo kadnr göstermiş olan Keşif ve bombardunıuı ta.yya.reıern:iz 7 - Vn.n de Velde: Ruhumun §al"kısı (Sere -
lnııt ıtoldannı tıımı•mcn imha ft•mi~lcıdlr. Almnnlar, aüratle tahkim işinde mütchae - ı bfiyük bir faaltyet gö.!ltererek düşma nad.) 8 - Rymlng: Entermezzo. 9 - Ed. Kün 
lr Alrnllnfar Bouloinednn başkn fklçi - sısdırlar ve bilihRrc Almanlan bu tahkl - gerUerint ız•ara devam etınlşlerdl nın neke: Mnvi Eıbı.,elı Hemşireler operetinden 

1 
•dn Cand vn Toumı:ıi şr:hirleıtni do aldık· mattan atmak güçtf.ir. Avcı tayyarclerlmlz .eetır hare~~en.. Marş, Arya, ve Final. 18: Proğram, ve mem. 
~ını bildirmektedirler. Birkaç gtin dnha beklemek liızırndır. ne devam etmekle bere.be!' dftşm lckot sao.t ayarı. 18.05: Mfttlk: Ka.rışı.k proğ-

B ı k h Belki Ikf tııraftlln da mukabil htirumlaı zırhlı ve motar?Q kıt'nlanna ~nm ram CPl.) 18M: Müzik: !Radyo caz orkea -
e,çi ada düten ıe ir ynpılacaktır. F"kat Gener"I W~yganrlın yetıe taarruz ederek topıa.ruı:~ ~ truı (Şef: İbra.bmı Ö7.g1lr.) SOprano BedrJ-

b~ Bcrlin 24 (A.A.) _ Alman istihbarat pl!nlannı tamaınlamaaındnn evvel büyUk tına almışlardır 
8 

ye Tüzün'ün ~e. 19.Z: Konuşma . 
.. ~roeu Alman kıt'alannın G end ıehrfne bir mukabil tllıtrTUZ bı-klenmeme!idir. Bü- B J ·k 19.45: Memleke' .aat Ayan, Ajans ve Me 
.. ırd:Lı . h d x.. • kik b · c e çf a febliX.:: teorolo11 haberleri. 20: Mftzlk. Çalanl"•·. Ke-· ~ erini bildirmek•edir. tün cep e e yaptı~, aerı tet ten en e- !)• • .... B k nf'ral \Veygandı iş başında g!SrmUş ohm mi\ Parf.cı 24 (A.A.) - Belçika Te.!m1 teb mal N. Seyhun. Cevdet Ça~a. eerU İçli :lz_ 

oulogne'un su utu tahidler. başkumandnnın, sakin, azimk5.ı 1 lifi, dtln Oudenard.e c!Ta?mda ~uı: zcttin ötte. 1 - Okuyan: Azize Tözcm. 'ı -
h.ı l..ondra 24 (A.A.) - Royterin sala - ve telaşsız olduğunu e8ylemektcdirler. Ytı geçmeğe muvnffa.k ota.n Alman kıt'a. U~a.k ~rev1. 1 - Ahmed Rasim • U§Şak 
b Ycttar Londra mahfellcrinden aldığı ha - Bu kritik eealte vakit kaznnmak için in- lannm lbtraz ııonra ptbkt\rtllldtlltleı1n1 oar~: CB1r bahar ister gönfil.) 3 - Yesari 
ıo'-rlcre göre, Almanlar, dün gece, Bou - siliz kuvvetleri bilyllk fAnllyet gbııterm'!k - blldlrmektedır1er. Asını - U~k oark:ı: (Bu yaz geçen gtı.nıcrL 

ine tehrini ele goç:nniftlr. tedlr. İngiliz hava kuvvetl•rl, deıniryolu 1 Valencıenne. Oambra.ı n Arms b6lge. mir..) 4 - ......... - U§Şak §arkı: (Salıp sev • 
h Boutogncda bulunan lnaıliz kıta.atının iltisak noktalannı. düşman kıt'nlımnın İ stnde şiddetli muhnrebeler cereyan edL dalara.) 6 - Mu.stafa çavuş - U§şak oarkı: 
ı:ıc_rrıcn Wfe.Inin tohrl terketıneğe muvaf- ıerklb edildiği iıtıuyonlnrı, dli§man elinde yor. (Yavrucağım g{lzellendi.) 6 - ......... - Uş _ 

olduğu bildiri!'!) ar. bulunan köprül~rl ve askert ltollnrı milte- 8oınıne lle Arııı.rı am.m»dakt gedlkUm §ak türkil: <Menekşe kokulu yarim.) 2 - O. 
il R.o:rterln tnhıninlr.rinc göre, Almanlar madi ııurette lz.'nç ve ta.hrib ederek, A J - ibatı Lst1kaınetınde yanı Manşa doi?ru ha- kuyan: Mahmud Karındaş 1 - Lemi _ İsfa-
ıı;u~ogneda. müttefiklerin müdııfaa kahi· man ordularının nevrıı1Jlk merkezlerine fif Almnn kıt'alan nfifu'l'.a devam etmek- han farkı: <Narı aşkınla ltfil oldınn.) 2 -
ld·ctine faik: kuvvetlere malik bulunmnkta cJddi hasarlar iras eylemektedir. tcdlr. Bu mntreuler dftn «{lndllz ~lı: Rıılunl - İsfalıa.n farkı: (Etme beyhude fi. 
• .:_~ıntedumrr· .t vazıyet ciddiliğini muhafaza Mu-ttefikler Almanların vardıklan ~ddetli bombardıma.nlara maruz mra - gan.) 8 - ...... - Türkü: <Karam.) 4 - ...... -"''1c:x kılmıŞlardır. Türktı: (Bahçeye indim ki gülleri derem.) 

Fransı..ıarın tek...;bı noktaları bildirmiyecekler f gili t hl 6 - ...... - Tllrlrll: (Ekin ektim çöllere> .u .... n z e iği 20.44: Konuşmn <Tarlhten ıSahifeler.) 21: M~ 
la Pa.rıa 24 (A.A.) _ ı,,ı haber a.lan FraDSD Londrn 24 - Haberlerin halka kadar gel- ı Londra 24' (A.A.) - H:ave. nezaretının ırfk Çalanlar: Cevdet Çağla Kemal N Bey 
'JQn kert ınahlellerlnde, İnglllz .kıt'alannın Bo- meslne mfıni olmak a.rzu edilmemekle bern- tebllıtf: hun, tzzettbı Ökte, Şerit İçll. Okuyo.n:. Ra -
b..ı~~ tahlJyo ettiklerine datr ecnebi mem- ber, bugün burada blldl.rfldl~ıne göre, Al - i İngfllz hava Jnrvvetlerine mensub mu. dıte Erten. 1 - Kemal Nlyazi Beyhun: Ke : 
;~ verilen haberin asılsız oldu~u be. man müfrezelerıntiı nrdıklan 'Teyahud pl\a- 1 harebe tayyareleri, dfin, bQtthı gün, mu- mcnçe takstmL 1 - Osman Nihad - Niha -
b n edllmektcdır. Ak.şama kadar Fransız kürtüldüklerl mahaller hnkklnde. malO.mat .: 'hnrebe mıntnlmsı ftzennde keşıf ve re- vend earkı: (Ylno tıu r:ıı Ada içlme .semiz.) 
tıı t'aınrının §hndi tegnl etmekte ol<iukları ve verilmemesi lAzım gelmektedir. Fllhaklkıı, bir fakat uçuşlnn 7!\PDl~. Alınnn ilk 8 - Fnlz Kapancı _ Nihavend şarkı: (Gel 
~haı-ebclerın Bolonyamn cenu'bunda ce _ çok defa bu müfrezeler infirat ha.llnde ve raporlar, nralıı..nndn tıtr çok Mcsser80lı.. ını.zeımı Çamlıca.ye..) 4 _ Os:mnn Nihad N" 

an ettiği tasrih olunmaktadır. umum! knrargO.hlartle muhabere teminine mid't avcı tayyareleri de ol<iu~u halde ııo havend şarkı: CK0rtczdek1 dalgın suya bak~)-
F' gayri mtıktedır bulunmaktadırlar. den fn.zla ta dn..n. 5 6 K ..... ,.,.. ranaız ajansı .. ın verdiği taıfailat yyare u,ıı.u nlmtlş, Mgarl 25 - · aJ .. ....,, - Hilseynt tür.kü: (Oôrcs1n 

Belçika Kralı tayyare de c1dd1 hManı. uğ'ratllnuştır. mı geldi.) 6 - 6. Kaynak - Hüseyni türkü: 
P ris 24 (A.A.) --- Hn vas bildiriyor: 8 ta ..-ı.. n (Aynlık yıldOnllmil) 7 S 

d Flandera meydan muharebesi ilç gün Londra 24 - Belçika. kralı Leopold ve İn- yyare .... .., duŞ'l\l'film{}ştür veya tn.. · - . Kaynak - HU -
enberi başlamı§tı:-. - gillz kuvvetleri b~kumandıını general aort yıbdır. D1ğer 4 tayynrcmlz de mecburi L seynJ türkü: (Kara bulutları kaldır aradan.) 
Vaı · C b . hakkındaki §aylalar yahnlaıunakta ve kral nislllr yapnnşla:rdır. 8 

- Saz gemafBi. !l.S5: Müzik: Kavalcı iz_ 
te . d encıennes - am raı - Arraa hatlı U- Leopold'Qn orduslle beraber Belçlkada, ge MOhlm bomba.rdunnn fDoiarıınız. ye zet .Akl>a4. 21"'8: Mklk: İstanbul Konaer 
darın, e çarpışınaLır çolc: ıidd~tlidir. Bura- nernl Oort'un İng1.11z ordusu ile Fra:naadn ı• nldcn Almanya.da ve meydan muhare : vatuan pro!e.sllrler1nden Ali Bezin taratın : 
kıt: flınıal, Fransız - İngıliz ordul:m, Ahnan bulunduğu tasrih edılmektedlr. bE' 1 eephest dvarmcfa dftlmanın mthıa. dan l«ınlan :ree1ta11. 22.30: Memleket aaa.t a-
lrirı a a;ının kuvayı kiillıycsi ile! mücadeleye İ i kalAtına şiddetli htıcuın?ar ynpmışlnr _ yan, ve AJaru haberler!. 22.45: Ajans Spor 

§ntı~lerdir. ngiliz gazetelerinin neşriyah dır. servist. 23: MllzDc: Cazband <Pl.) 23.25•23 30• 

1 • GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
İ§te yüksek bir kremde arana 

bu meziyetlerin hepsfııl .ıze 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

l - KREM PERTEV: Bir tuva 
let müstahzarıdır. İnce bir 
itina ve 7apıh1mdakt bu 
susiyeU itibarile Jilzdeki 
çizgi ve b~ın 
teşekkülüne mADi olur. De 
riyi genç ye gergin tatar. 

2 - KREM PERDV: Bir lfbıel 
lik vasıtasıdır. Geniflemtı 
rnesamatı sakıftırarak cild -
deki pürtilk ve kabarcık • 
lan giderir. en ve lekeleri 
izale eder. Teni mat ve tef -
f af bir hale &etirir. 

8 - KREM PERTEV: 

8o Soznme üzerinde, Fransız kıt'nlnn, dtin, Londra 24 (AA.> - Bu .ıabahkl Lon<ira İ Londra 24 (A.A.) - Ha.ve. nezaret! bD !~~.~.JE:<!~~~.!': knpanı§. · 
tn nırnc hattının aagiam aurette elde tutul- matbuatı, vaziyetin clddi olmakla. beraber 

1
: diriyor· - ................................ .. 

tc: a~ını temine ma f bir seri mahıılli ha - İngiliz kuvvet manevtye.'!J.nl kıracak kadar l 1 tayyareden mfirekkeb btr hava nıo _______ .....,......_ _____ ..,:_..:::.;, 
)il~atı rnuvaffaklyetle icra etmiştir. Alman- vahim olmadığını yazrnnktadır. Almanlann muz buctın O~eden BOntf Frnı:ısız salın- ,••••••••••••••• 
tn~n bu nehrin gaı b sahilıne yerleştirmeğe Knle'ye doğru ilerlemekte olmalarının mır - lerl ftzer1nde uçarken dtişmanm adedce 
he vaffak oldukları küçük köprü bn~larının bin netıceslnl takarrllr ett.ırcmlyooeğlnl, ne. pek 1lstfuı olan tıtr hava. mo.mna. l"Mlrı.-
ll'ı 1!1en hf'psi tnsfiyn olunmu:ıtur. Ve Som- tice verici bır unsur olamıyacağmı tebn.r11z mı.şt~. Tayyarelcrlm1z htıemn ederek 
tıı::n ~.efnubundaki blitün rnınıaka, Al - ctt

1
1rmekted1r. in.. Messerscbml:dt ttpı ıı tayyare dn5tınnna. 

S rnu rczelerınd<m temiz.lenmiııtlr. nglltcrenln Lstilô.sı teşebbilsüne kn~sı, lcr ve 8 tanes:l.ni de c:Iddt ıS"IIJ'ette hStıara. 
ll'ıi 0 rnrne hattının sağında, Fran6ı2Jnr A- gUlz kabınesının almış oldu~ tedbirlerin, ~atmışlardır. Ta;yyru-eler.lm!ze h10 btr 

Mide, Bars9 ve lq 
hastalıklan •'111Ct91lebaneal 

DOKlOR 

İbrahim Denker 
Bı.ı ene §ehrinin varuşlnrım:ı varmıılardır. sürat ve §umulfi de öne tıürülmektcdlr. şey olmnmıstır. 
ll'ı ?11nt!kada vı:ı.ziyetın aeri surette iyilee- Timcs gnzetesl, Almrullıı.nn ilerlemeleri _ \ 

ha~!:!~ h~~~ıı:ı.~:!irFlandera meydan mu- ~~:ı~~::e:sı~~~t~d~em:~~ f·~·~;~d·~··d~ .. ijj"~ ... ~i~a--yeİ .. lş .. İe;df Zayi - Hüviyet vnraknmı kaybettim. Ye.. 

•ı ~bcai rnıntakaamın cenub hududu ara- sına olursa olsun muhnfaza edileceğini yn- :mıdn1 çıl:amcaQmıdan 
~ il ancak 50 kilometıe kadar mesafe zıyor . (Bnştarafı 4 tincü sayfada) yoktur. 

1 
Beyotlu, Ağaca.mi, 8nl iMi ced'llıd 
Çöplükçeşme sokak No. 13-Teleton: ; 

Kendi lft.bora tuannda. haataıumm 
röntgen ve ser1r1 ~8118 ve ah.. 
mAtı. 

b~~~ma~ann~fifm~ü~unwd~ Frnn~dannyarnrlı~an ~ndah~ad~~~mn~~n~h~~ ------~~~--------~=====~~~~~~~~~~ 
lcll· dar koridordıın müttefik hava kuvvet - Londra 24 CAA.} _ Frıı.nsanın şimalinde j;!n imdadına koınıuı ve delikanlıyı tea - y • J 
l' r;~n bütün §iddctilc bombardıman ctıiğı cereyan eden muharebeler esnasında her m etmek lst~tlr. apı ve ımar iş eri ilanı 
;: ar li2crindcn geçmektttdir. Burndıı, Al- sınıfa mensub Fraruız tı t k Fakat Hilaeyin bu mUdahle kareıaındn 
lt:n hafif motbrlü unsurları. enerjık mu- yük )'3.I"arlıklar g&ıer:e~:..er~~~ büsbütlin asabiyete kapılmıı "e Muatafa - N fi 

lo ~ .. ,,., rnc.kczlenn< ça•pmoktodor. B~ tnnk kıt•nıarmm ted•U•lıl!ı dfl<manın De.. i"" Gzedne •hlomk b>çakla Mu.talar kon- a a Vekftletlnden 
~Ukıdorda motarlU cUzUtamlar araıındll, kil rt hareketlerine mt\nl olmakta vey.a bu ha- ~r içinde yere scrmi§tir. Carih vak a ye - l - Eksiltmeye konulan if: Ankara Ataturk lise.si. ikalor"f -•- .. 
it Çarp?Jmalardan bUyilk çarpı~mohıra k ti nı lkyesta ..n 1 nnden uzaklapnak isterken gfüültilye ge- Keşif bcdoll 63335 lira 12 kuruştur. 1 

er ve - .dmtaıfır . 
.;dlc.ar birbirini takıb eden ç.upı§Illalar ol- re e ge ş m h 5 "'ç eştlnnektedir, len zabıta rnemurlan tarafından yakalan-

a tadır. ..Parist e mfi im bir g<Srficme mı•tır. 2 
- EkAlltme fi/

6
1
194

0 Qaııanıba B"Ü!lu sa.at 15 te Nafıa VekA.19tl --- .__. A Y " cclsll.ti elt.'Jlltme koml.!yonu odıwnda Tmpalı zarf ··-·," JaPl • - lf.u 
~ I lrnanlar bu gedikten hafif unsurlannı Parls 24 (A.A.) - Başvekil Paul Reynaud Yaralan ağrr olan Mustafa luıldınldığı W>WL&C ya.pılaeakt;v, k~ laınalr.ta devam ediyorlar ve :zırhlı ma- bugün Mareşal Pcialn ve general Weygand Cenahpaşa haııto.nesmde bir müddet ıonra u!;-ya~n:~:t~ı:ıesı ;,~~ müt-Oierıi evrak c3> lira. c17• kmlll iıllde1 •ntalıl 
la nelerini Arras • Crımbral mıntakasına sak- De görürnıUGtür. ölmüştnr. re "ti ...... den alınabilir. ~ 
tıı~nktadırlar. Zirn bu zırhlı makineler bu- .. _ ,_ ........... - .... --·-... - ............ _, ___ .. _ Cinayetin tahktkatm!\ mtlddeiumumi 4 - Eltslltmeye girebilmek için isteklilerin 4416 lira 76 kuruşluk~ t.MntnM 

Sıı. kendilerine lüzumludur. muavinlerinden Edib el koymuı ve cese - vermeleri ve Nafıa VeWetir..d n bu l§e gtreblleceklerlne dair alımlal ...._ ftllt&a 
~ anıldığına göre, dün Sedanın cenub "" din morga ktı.ldınlmasın'l lli%um görmOı - ibraz etmeleri ltwmdır. Bu vesika ekalltmentn ılacalı c11nd __,_ ~1ntakasına yaptığı hücumda, Alman ku- Ankara borsası tür 1Btekliler1n bir Sırt.1da ne Nafıa VekA.lettno mıın!:u.n Te dU::O.:= ~ .!'f.";l. 
tı andanlığı tank müz.aheretl olmaksızın yal -···- 1 .1. K I d d b lemde 30000 liralık bu işe bc:ı.zer b!.r 1ş y ptık1anna da1r .lfl yapArall Sıdlnl8rdc lm. tı'I.. bir piyade fırkası kullanmu;tır. Bu hil- Açılış _ Kapa1113 H MaY13 94D fiatlan ngl iZ ra 1 ra JO ll UlUn mı.ş vesika ra.ptotmcleri muktezkHr. Bu mliMet zarfmda vesika taltb' t Is , .~ 
l~~ heyeti umumfy'!3i ltt'bnn1e akim hıra- in giliz milletine hitab ett"ı lar ckslltmeye glremlyeeeklerdlr. -
ıı11"7lUftır. Son haberlere glire Sedımın ce- ÇEKLER 5 İateklll te:tll tılrnda dllşmftnı:ı elde etmeğe muvııffak 1----------------1 mıı.şt.arafı ı tnel ay:fa.da) dörd - kad ~ f me~ublarıru ihale günll olan 6/6/tHO Çaız be aDnıl IU& cm 

l!" ktiçük '""''"' orl•dAn koldonlm•ı"' -'§.Kapamı oe irnon>mm •amld>llm• dlloUnmcmelidI,. ,,.:..da ~ :::::~ "":: .. """!:.:u••= - -dlır. 
dU ngulorydcı ve Nied üzı-rindc d~n, Londra 1 Sterlin !5.24 Dilikis itlmad kıtJblmde sirhı de kıılblf'ıiniz 
~· flnan topçusunun §İddetli hazırlık ale§ınl New-York lOO Dolar lM.65 de- olduğu gibi parlıyor. fakat lt"m"d kAA 

1~ bir hUcum taklb etmum.İştir. PaıiS lOO Frank 2-~7ö değildir. Onun cesnıct, azim, mukı.' emet, 
ti nrıa 2t (AA.) - Akşam tebliğinin neş - Ml.lAn<> lOO Liret 8·4175 ''e fedakarlık hi•lerilc br.sJenm~11i l.izurdır. 
~~en sonra Havas ııa.a.t 24 te askerl vazL Cenevre lOO İsvi~. Fr. 86.8663 Bu ko.t•t anda ecdadımızın :hntlhan devre_ 
lttt: hakkında e.pğ14o.Jd taf&llAh vermekte - Atilla lOO DrahmJ 0.9975 lerlnde ynptığı gibi mutl3.k kudret! haiz 

Sofya 100 Leva 1.0925 olan Cenabı Hak'ka danftyoruı:. Önümtlzde_ 
ı-ı~l'lllllde İng1llz ve Belçika kıt'aları bir Madrld lOO Peçeta H.455 ki Pazar gfinn taleb ettim. Deniz aşın meın. 
'e ~t hnreketl yn.pm.~ardır. Yeni mevziler Budn.pc.,to ıoo Pengft Q9.9425 leketlerde bulunan blr çok ke.rdc~lerimlz du. 
~ alencıennes, Cambra.1, A.rra.s mıntnka - Bükl'efl lOO Ley 0.625 nlarımıza iştirak edebfleceklerdır. Kalben ve 
tel;) a devam eden büyük Flanders muha - Bclgra.d lOO Dinar 3.91 ruban mnttehld ole.rak teva"ZU ve 1tımndh 
~t in teferrilntı hakkında Pnrlste pek YokohnJna ~: ~ç K.r. 880350 d vnmızı Cenabı Hakka ar?..edellm ve riayet 

Utn davrn.nılıruı.ktndır. stokholm 31.005 edllmrk l\zerc bize te.ıılhn edllen hakkı kud-
~~ Ue SolDlnc ıırasındn Alman 2ll"hlı l-----------------1 retle mlidafan edebllınek için mtlza.heret1ni 
~ llln.rı gene gedikten içeri Girerek a3hll Esham ve tahvilat istirham eyllyellm. 
~ktUnet1nde llerlımılşlerdır. Bllhassa Bo _ Ergani l9~ 19.- İmpg.ratorlur,ıın biltfın h:ılkma, clhanm 
~ııL~ı~ . cenubunda şiddeUI fakat dağınık 19aa d 0 5 ttmmlyell 19.- her krı.,e&nde İngfllz erkek ve lrndmlnrrna 
~ia~ler olnı~nr. Şüpheli b1r mem- sıvas-Erzurum ı 19.48 hltab ediyorum: Her ne olursa olsun vazı _ 
ı.~ n vcrUen hn.bere rağmen caıaıs mın _ sıvas-Erzuruttı 1 ıt.58 fenlzl muktedir olduğunuz blit.ün cesaret ve 

~lnda muhnrcbo olma.nılftır. sıvn.s_Ersu.rum ' ıe.58 htlımü nlyeUe ifaya ~nız.. Gurur ve sar 
~~e ilzertnde mevzıt muharebeler oL sıvn.s.ErsUrum !t 19.~8 sılmaz azmlnlzi muhafaza eyleyiniz. Dudak: 
~ • !Merkez Banta.sı ma.e sened198,.... 99.- lannda tebcssümftnfı muhafaza eden bir a. 

)0~1 er mınta.ta:ıarda kayda de~_, bir teY , dam gibi vaz1fen121 ita etmek tl~ ııerıtye_ 
llr. liin. Allahın yardımlle muvaffak olacatız, 

İstanbul Defterdarlığından: 
İstanbul - Bcyoğlunda Becirettın mahallcslııin Yenıyol Evllyaçel* ceddeel"dMi 

sa üzerinde yeniden yapıl~ak olan 81633 llrn 5 kuruş keşifli Beyotlu MalmGd11rıQ"; 
ve Maliye Şubesi binasının inşaat ve te.slsatı kapalı zar! usullle eUlltmeye toıuılm 
tur. Eksllt.:ıne 10/Hazlran ll40 Pazn.rtesi günU s:ıat l~ de Milll Emlak Mlıı:llrltltl Uf
do. topl nncak olan Komlsyondn. açılacaktır. Mukavele eksiltme Ba .. ._...~ 

• • ym\4.Ll&AJL !tlerl 
umumt ve hususi ve fennl şartnameleri proje keşif hüllsaalle 'buna matıeıeını 
llra 8 kuruş muknbllınde Mllll Eml~k Müd rlftğünden alınabilir MuTattat •--~t 6 
liradır. ~ant 

İsteklllerin; teklif mektubları ve bu işe b:'llzer 60.000 liralık 1.ş ~ 
relerinden almış oldukları vesikalara istinaden İstanbul Vll~yetlne miln.ca&:" ld& • 
me tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliye 'e 94-0 yılına a "d TlcaJ'8' Odaa etstı\, 
havi kapalı zarflarını 10/Hazi.ran 940 Pa rtcsi saat on dörde kadar !'.atanbuı .,..,,....,, 
darlı~ı Mllli Emldk. Müdürlll~ odamnda toplanacak komisyon reJaUltne peıter ı 
makbuz mukabfllnde vermeleri Jdzımdır. ma ımmarm 

Teklif mektublan; eksiltmenin açılına saatinden bir sa.at evveline .. 
zere iad~U taabhüdlü mektub şeklinde gönderilebillnlr. Bu ta.kcllrde ~::ıJJ 
mumu ne iyice taaptılınış olması ve talibı~ Ismlle a~k adre.slnlu .,. ~ m4Wı6q 
nnn hangi işe ald olduğunun ynzılma.sı ikt.lta eder. 'Poııtada oıuu ........... ~~ • 
edilmez. (3859) ._ 
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' az1Pcın. a 
Çt aca lP 

bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet, 
kolay müessir bir müstahzardır 

Barsak Solucanlarına 
karta gayet tesirlidir. Barsak ıolucanlannın büyüklerde ve K6çüklerde 
Hbeb olacaiı tehlikeler göz önüne alınarak solucan baatalıklannda bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

Heklmlerlmlze ve halkımıza tavsiye ediİen l;Ju 
mOstahzar her eczanede bulunu~ 

Kutusu 20 kuruştur. 

SICllNAK ve iNŞAAT ~· ~------~ 
lltt mQundJllltlerde ve fatihk&m mltahullllıklannda balunmu, Yllk18k Caz va Swing 
c11Jilomıyı haiz bir zatın nezareti altında ea1et ucuz ve fenni sıaınak 1 u·d 
Jlphrıhr. Her nev'i Jnıaat ye tamirat Ye boya Jflerl yapılır. Enkaz alınır. seven ere m J e 

,.. __ _. Galata T&nel CiYan GtUhaa No.13 Tel: 43601 ~--- lnglltereden yeni gelen en 

ADEMi iKTiDAR 

H o ·RM·o·a i N 
Tabletleri her eoıenedı bulunur 

fPGlla ..._ IUS) c.ı.t.. l.t.ab.1 ·-· ...... _ 
C Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem 4ml\ 

Hakkı Katran Pastilleri da vardır. ~J 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan Miesseseıi 

MGdürlüğünden: 

f 
tın dereai bopzında Bolutöy yakınında milesseaece imtiyaz ahnm11 olan mın
an 5000 ton dolomit tqının ihracı ve Kara.btıtte müe&S818mlz aaba.sına natlt Jfl 

müteahhide ihale edilecektir. faı'tnamelerll• ,apılacak mukavelename auretl 1'-
ulda stmıerbanık İatanbul fUbealnden, Ankara Sümerbank umumt müdürlüp tL 

• fubeatıMlen ve Karabü.kte müe.aaeae müdürlütünden ibedelstz olarak alınabillr. Ta
oıanıaruı en cec; 1115/ 1940 ta.r1hlnde aaa.t. 1J ,. adar m1leıueıle mldOrlUIUu MIE. 
rlni nrmelerl iii1t olunur. c'18b 

mntena plaklanndan 
Art zsbaw 
Botwel Sisten 
Dandrige Slaten 
Mllls Brothera 
lılarJ Maıtlıı 

Yeıalre naafre ..• 

Beyotlu lltiklal Cad. No. 48/1 
Mağazada satılmaktadır 

................... ·-----.. -···········-·-·····-
Son Poata MatlJauı 

Neıriyat Müdil.ril: Selim Ragıp Bmeo 

8AlllPLBldı ~ =.•;~~au. 

Ma,.. zs 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

( Satış MüdttrltlğU.nde kapaıl zarf 
usulile sahlbsiz eşya satışı) 

İhale ııünü: 10/ 6/ 940 
Pey 

M1ttan Deleri akçesi 
M. K . N. Marka N'o. m. Ol'. u. Ku. Lt. K. 

6'181 J 8 5'Ml: GOi 000 ııtrr l'l 800 00 --
4M 5'1'16 
8 

AMO 
6'186 AUNO fl'lt/B f oM 000 morr • 9800 00 

115 
tı05 VAZ 354/ 60 14111 000 1IUI ao 1150 60 ipek 9illlll Mn1* .... 

3M ıucat. 
thaıe gün.il: 12/6/MO 

m-t LKAR 10015 1070 • 1101 16 aa oo Boyalı " 1111men ....
mmsucat <1' il dlB .. 

MN tpell ba1'l>. 
8'111 MtJJıl 3032/48 Gll IOO U*I 00 818 60 İplll1 bo7alı l)UIUlk ..... 

aucat <1' 16 dm•-• 
jpell haTl). 

Yukarıda marta, numara, deltrl, mtktln ft cınaıerı yuılı eua O.Uerinıd9 ,... 
günlerde 1549 numaralı kanun muolNnce ve M80 sayılı kanunda 7uılı hütlıımllr dllo
reslnde ft kapalı zart uauBle 8lıUoide ~ CJMdMlnde balı ant.npcım düım.111111 
Otmırilk Sat11 MMt\rlültlnde atııuatlr. 
Şartnameler anılmn mtıdtlrıttteıı hersin param alınabilir. ı.tetlllertll euumı ._ 

1U1Dda gösterilen pey a1t98ılln1 bJıl llnJlr1Dde ölleden evvel vem119 J'&tırmalUI .... 
tır. fatetıllerln tet1tt mettublarlle btrUkte pey Uı:est makbUllannı ft lt80 _,. a.. 
nunda yasılı '9'81ikalannı zarflara toJ&rak ihale gt1nlerinde aat 12 den enet lılldlr .. 
Ulle makbuz mutat>Wnde ftl'melerl llmmdır. Tek:ltf mettublarının eartnamelll* ., .. 
nlan yerlere 7azılmuı meoburk:Ur Z&rfJar ihale gtınü saat 11 de aatl.t alommda 1111-
lacaktır. <4344) 

Devlet demlryolları ve Umanları ltletmasl 
umum idaresi illnları 

1/Haman/940 tarthlnden 1Ubaren (Tm1a tome> trenleri afere ~. U. • 
22/2'1, 26/31, 28/33, 30/36, 19, H/fl llo. ıu banli1G trenlerDe 9/10, U/lf. '1 No. 111 a... 
ıer içme mtınuebatını temtn edecülwdlr. l'ula tafalllt 101n KGl)rtl lilNU• ......,_. 
ıara müracaat olunmuı. 

t/H&Zlran/&40 tarihinden ltl:IU'en " itmeler mevalminln devamı m1lddetinol BQ • 
darpafadan saat 8 de hareket eden IO lfo. lu banliyö tatarının ttınerert tadil edDtllt w 
111.Jıdarp&fadan aaa~ 'l.a& de hareket.,. Pendik'• aaat 8.60 de muvaaalat etmet llm9 
Hqdarpap - Pendik arumc'atı ~an 1 datı.ta evvel harebl ettidlloetUr. 

(tlM) 

l/llllW 

Muhammen bedell 3100 Ura olan JOO ton normal sun1 portland 9lment.on 111'* tir. 
elltme UIUllle aatm alınacaktır. Qlmentolar 9 İfl9tme iatuJOnlannın her baDll 1*1-
llnde ftlOn iÇoinde tes11m edllecettır. Mtbıaba 5/ 8/NO Qulamba aat ıı dldlr. 89 
ile !ftlr&t edeceklerin ayni sin " aatte 81rlteclde 9. ftıetme btnuındatl A. a ıro. 
mJ.syonuna kanuni ve.salt ve m,5 Ura tem nat.ıa müracaa.t.ıan lbmıdlr. ~ 
paıuız olarak tomlayondan verllmettedlr. (flH> 

ANAPIYOIEN Doktor ÇIPRUT 
O... IHSAN SAMI Cildiye ve ZDhrevlye Mat•h•ı•11 

l.treptokok, lftafllokok, pDl•olrok. kol1, Be1otıu Yerli Mallar Pasan ku-
pt1~•1utlderta yapbtı c.ıbu, :r-. alData panda Poıta ıotaaı kC1911111de 
n eild lıanahldanu kari' P tıalılrll tan Meymenet aparbmanı. Tel ı a.8 

._ __ _. .... 4m __ ,,, ------------


